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Toppåsen skole  

Referat fra FAU-møte 

 

Tirsdag 21. april 2020 kl. 19.30-21.00 
 

 

Oppmøte: 

Leder:  Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 6. trinn 
 
1. trinn:  Karen Sofie, Marianne, Per 
2. trinn:  Maren 
3. trinn:  Torstein, Henriette, Jannicke 
4. trinn:  Natasha 
5. trinn:  Stine, Irene 
6. trinn:  Silke, Ingvild, Trude 
7. trinn:  Berit 
 

Referat og innkalling 

Godkjent. Ingen kommentarer til referatet. Referat legges ut på skolens hjemmeside. 

 

1) Informasjon fra skolen 

Anne hadde dessverre ikke mulighet til å være med i dagens FAU-møte fordi hun 
jobber med å forberede skoleoppstart (1. - 4. trinn) fra og med 27. april.  
 
Stine har sendt veileder fra FHI/Utdanningsdirektoratet i forbindelse med smittevern-
tiltak for barneskoler per e-post. Skolen kommer til å følge denne veilederen når de 
planlegger skoleoppstart neste uke: Maksimal antall barn per klasserom begrenses til 
15 elever, med 2 lærere (for å sikre kontinuitet). Trinnene deles i to. Foreldrene 
kommer til å få tilsendt mer informasjon fra skolen i de nærmeste dagene, også i 
forbindelse med oppmøte, henting, tidspunkter og åpningstider av AKS (og regler 
rundt registrering av barn som skal delta på AKS).  
 
Skolen kan og vil ikke gi helsefaglige råd. Foreldre som trenger helsefaglig innspill i 
forbindelse med skoleoppstart bes ta kontakt med fastlege/helsepersonell.   
 
Ingen avklaringer i forbindelse med 17. mai feiring (bortsett fra at barnetoget i Oslo er 
avlyst). 17. mai-komité kommer til å diskutere muligheter for et sosialt arrangement i 
smågrupper, og kommer til å involvere skolen og korpset i disse diskusjonene.  
 
Diskusjon:  
• Er det plass til alle elever (med de begrensningene fastsatt i veilederen fra 

FHI/Utdanningsdirektoratet) når mellomtrinnet også kan komme tilbake til skolen?  
• Det er viktig å presisere at skolen ikke vet mer enn oss ang. skoleoppstart for 

mellomtrinnet. Det ble kommunisert i media at det er ønskelig at alle barn er 
tilbake på skolen før sommerferien.  
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• Skolen har hovedfokus på planlegging av skoleoppstart for 1. til 4. trinn nå. 
Når mellomtrinnet kommer tilbake, må plassbehov være en del av 
diskusjonen/planleggingsprosessen.  

 
• FAU mener at det kan være hensiktsmessig fra et smittevernsperspektiv å ta 

hensyn til “naturlige” grupperinger når mindre klassegruppe planlegges. Det ville 
være logisk å sikre at barn som allerede står i nærkontakt (for eksempel 
treningsvenner, naboer, beste venner, etc.) er i samme klassegruppe. 

• Stine sender en henvendelse ang. dette til Anne.  
 

3) Erfaringer fra hjemmeskolen/tanker rundt oppstart  

Forskjellig nivå av sosial kontakt mellom elevene (virtuell, hovedsakelig via MS 
Teams) og mellom elevene og lærere varierer fra trinn til trinn. Denne sosiale 
kontakten er veldig viktig for barna. For enkelte trinn tok det veldig lang tid før digitale 
kommunikasjons- og samhandlingsverktøy ble tatt i bruk (spesielt 1. og 7. trinn).  
 
En læring fra de siste ukene er at det anbefales å lage regler for bruk av MS Teams, 
for eksempel ringetider (ikke tidlig om morgen, sent om kvelden), regler for å unngå 
ekskludering eller uheldig gruppedynamikk. 
 
Alle trinn har samlet positive og negative erfaringer med den “hel-digitale skolen” de 
siste ukene. Alle trinn bes om å samle opp læring fra de siste ukene og sende 
en kort oppsummering til Stine per e-post.  
 
Spesielt for mellomtrinnet som ikke vet når de kan komme tilbake til skolen er det 
viktig å diskutere hvordan sårbare elever mer ulike faglige og sosiale utfordringer kan 
ivaretas best mulig. Skolens planleggingsressurser kommer til å ha hovedfokus på 1. 
til 4. trinn i de neste ukene. Men FAU kan vurdere å sende en henvendelse ang. 
muligheter for en utvidelse av tilbud fra 5. til 7. trinn etter “innkjøringsperioden”.  
 
Utenfor skolen starter idrettsklubbene opp med fritidsaktiviteter igjen, med 
restriksjoner for å sikre smittevern (trening ute, uten delt utstyr som ball, maksimal 4 
barn og 1 voksen per gruppe). 
 

4) Høringsinnspill om forslag til ny opplæringslov  

Høringsnotat fra utvalget som har jobbet med en revisjon av opplæringsloven de 
siste årene. Et av forslagene i NOU-en medfører at kravet til lovpålagte 
samarbeidsorganer bortfaller, og kommunene og fylkeskommunene kan regulere 
selv hvordan skole-foreldresamarbeid skal organiseres og hvilke samarbeidsorganer 
(FAU, driftsstyret, etc.) som skal etableres.  
 
Stine har sendt høringsnotat per e-post. Vi tar diskusjon av notatet opp i neste FAU 
møtet (slutten av mai), og tar en beslutning i dette FAU møtet i hvor vidt vi ønsker å 
sende en tilbakemelding. Høringsfrist er 1. juli 2020. Vi kan også vurdere å 
samarbeide med andre skoler i nærmiljøet og sende en felles tilbakemelding. Silke er 
ansvarlig for dette arbeidet. 
 
 

5) Aktiviteter 
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Ravning og Foreldre i veien:  

Foreldre i veien aksjonen kan være mer relevant i forbindelse med skoleoppstart av 
1. til 4. trinn. Men vi vet for lite om organisering av skolehverdagen (skal alle barn 
begynne samtidig eller skal de begynne på forskjellige tider pga smittevern, 
forskjellige oppmøtesteder, etc.) for å kunne planlegge aksjonen. Vi må også vurdere 
å fordele ukene på nytt: Det er 6. og 5. trinn som er ansvarlig for Foreldre i veien 
etter skoleoppstart. Disse foreldre er enten hjemme med barna som har 
hjemmeskole eller så er de på jobb - det er derfor ikke sikkert om det er mulig/rimelig 
å rekruttere nok frivillige fra disse trinnene.  
 
FAU beslutter å vurdere behovet (eventuelt i samarbeid med skolen) og å utsette 
diskusjonen om oppstart av ravning og Foreldre i veien et par uker til.  
 
6) Valg av neste års FAU-representanter 

Det er usikkert om vi får avholdt foreldremøter og valgt FAUrepresentanter for neste 
skoleår. 
Forslaget er derfor at alle FAU representanter fortsetter til det er mulig å organisere 
foreldremøter. Hensikten er å ha et fungerende FAU ved skolestart etter 
sommerferien.  
 
Stine avklarer med skolen hvor vidt det er mulig å gjennomføre digitale 
foreldremøter.  
 
7) Eventuelt  

Neste, og skoleårets siste FAUmøte er planlagt 26. mai. Møtet i juni avholdes kun 
ved behov. 
 


