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Toppåsen skole  

Referat fra FAU-møte 

 

Tirsdag 26. mai 2020 kl. 19.30-21.00 
 

 

Oppmøte: 

Fra skolen: Anne Roland 
Leder:  Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 6. trinn 
 
1. trinn:  Karen Sofie, Priscilla, Saba  
2. trinn:  Camilla, Maren 
3. trinn:  Torstein , Henriette 
4. trinn:   
5. trinn:  Stine, Mia 
6. trinn:  Silke, Ingvild 
7. trinn:  - 
 

 

1)  innkalling 

Innkalling godkjent. Referat godkjennes i neste FAU-møtet.  

 

 

2) Informasjon fra skolen 

Skoleåpning før for trinnene 1- 4 og deretter trinnene 5 - 7 var veldig positiv. Både 
elevene og personalet gledet seg veldig over å komme tilbake. For å ivareta gjeldene 
smittevernsregler (oppdeling av klasser i mindre grupper, etc.) må skolen kjøre en 
kombinasjon av undervisning på skolen, uteskole og hjemmeskole nå. Skolen 
vurderer fortløpende hvordan de kan tilby mest mulig undervisning på skolen for alle 
trinnene, tilpasset til de til enhver tid gjeldende smittevernsreglene.  
 
Erfaringene fra hjemmeskolen er varierende - mens enkelte elever klarte seg veldig 
bra, syntes andre elever at det er veldig krevende å jobbe selvstendig hjemmefra.  
 
FAU har forståelse for at det er varierende hvor mange skoletimer en skole kan tilby 
sine elver, avhengig av tilgjengelige klasserom, krav om renhold når flere grupper 
deler rom, etc. Toppåsen Skole har begrenset plass, og småtrinnene har allerede 2 
uteskoledager for å gjøre plass for mellomtrinnet. FAU ber skolen likevel om å 
vurdere om det finnes muligheter å utvide antall dager/timer mellomtrinnet kan være 
sammen med lærere og medelevene (for eksempel med å erstatte 
hjemmeskoledager med en uteskoledager).   
 
Toppåsen skole har tatt beslutning å øke digitaliseringsgraden neste år, og skolen 
skal nå kjøpe iPads for alle trinnene som læringsverktøy. Erfaringene fra de trinnene 
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som har allerede fått tilgang til iPads er stort sett positive. Perioden med 
hjemmeskolen har bevist at det er en fordel når både lærere og elever er vant til å 
håndtere digitale verktøy. Veldig mange barn har tilgang til digitale verktøy hjemme, 
men ikke alle. Dermed bidra skolens beslutning også til likestilling mellom elevene. 
 
Flere punkter:  

• Sommeravslutninger: Avslutninger gjennomføres per klasse på skoletid, det 
er ikkeplanlagt   avslutninger med foreldre i år. Eneste unntak er 7. trinn, hvor 
skolen og foreldre jobber sammen for å organisere en fin markering i uke 25.  

• Utbedring av skolegården er igangsatt, forventet ferdigstilling i løpet av de 
neste 2 ukene.  

• “Kabalen” for kontaktlærere for skoleåret 2020/2021 legges nå og skal 
kommuniseres i løpet av de neste ukene. Som vanlig skal skolen prøve å 
sikre mest mulig kontinuitet, men noen endringer er ikke til å unngå.  

• Førskoledagene for høstens 1. klasse: Ikke mulig å gjennomføre som vanlig, 
skolen satser på gotd informasjonsmaterialer og digitale presentasjoner. 
Hovedutfordringen er usikkerhet som er knyttet til reglene som kommer til å 
gjelde i august.  Førskolebarna fra nærliggende barnehager kommer på 
skolebesøk i mindre grupper, så de kan bli litt kjent med skolen.  

• Nåværende 6. trinn skal egentlig på leirskole i første skoleuke i august. Det er 
usikkerhet knyttet til om leirskoleopphold kan gjennomføres. Vi har ikke fått 
beskjed om at oppholde må avlyses, så skolen kommer til å forberede 
elevene på leirskole (romfordeling, utstyrsliste, etc.) som vanlig og kommer til 
å sikre god dialog med foreldre for å holde elevene og foreldre oppdatert ang. 
gjennomføringen.  

• Foreldremøter våren 2020 måtte avlyses, derfor satser skolen på å 
gjennomføre høstens foreldremøter så tidlig som mulig.  

 

 

3) Gjennomføring av “foreldreskolen” i høst 2020  

Vanligvis starter foreldreskolen opp torsdag i den første skoluken (uke 34). Neste års 
1. trinn er et stort trinn med over 50 elever (og dermed mange potensielle deltagere i 
foreldreskolen). Planleggingen av foreldreskolen er mer krevende enn vanlig fordi vi 
ikke vet hvilke regler som kommer til å gjelde i august og gjennomføring av 
foreldreskolen må tilpasses til smittevernsreglene som gjelder ved skolestart.  
 
Det er nåværende 1. trinn (så neste skoleårs 2. trinn) som er ansvarlig for 
gjennomføring av foreldreskolen. FAU har utarbeidet en detaljert “oppskrift” som 
Stine kommer til å sende til foreldrekontakten i 1. trinn.  
 
Det er veldig viktig at foreldrene av elever som begynner i første klasse til høsten får 
informasjon om at foreldreskolen gjennomføres og hvilke dager de skal holde av. Det 
kan være for sent å informere på første skoledag når første møte er allerede på 
torsdag i oppstarts-uken. Brosjyren om foreldreskolen er tilgjengelig på skolens 
hjemmeside, men ansvarlige for gjennomføring skal ta kontakt med skolen for å finne 
ut om det er mulig at den digitale informasjonspakke om skolestart kan også 
inkludere informasjon om foreldreskolen. 
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4) Høringsinnspill om forslag til ny opplæringslov  

Høringsfrist er 1. juli. Silke utarbeider et svar-forslag og sender den per e-post til alle 
foreldrekontakter for å innhente endringsønsker, korrekturer, etc. Forslag sendes i 
begynnelsen av uke 23, så foreldrekontakten har nesten 3 uker før sommerferien be-
gynner for avstemmingsprosessen.  
 

 

5) Foreldre i veien og kveldsravning i nærmiljøet  

FAU har diskutert tidligere at begge aktivitetene utsettes inntil videre for å unngå å 
belaste foreldrene ytterlige i en periode med hjemmeskole og få sosiale aktiviteter. 
Med gradvis gjenåpning av skolene og fritidsaktivitetene (idrett, kulturelle aktiviteter 
som skolekorps, etc.) øker også behovet om tilstedeværelse av trygge voksne i 
nærmiljøet igjen.  
 
Det er enighet i FAU at “foreldre i veien” aktiviteter kan nedprioriteres til oppstart av 
skoleåret 2020/2021. Skolen operer fortsatt med “distribuert skolestart” (dvs 
forskjellige tidspunkt og oppmøte-steder per trinn), så det ville være krevende å 
organisere relevante aktiviteter.  
 
Men FAU ønsker å starte opp med kveldsravning igjen. Vi ser behovet for å ta opp 
ravning igjen som forebyggende tiltak og for å opprettholde et trygt og godt nærmiljø.  
 
Fordi det er mest relevant for foreldre av litt eldre barn, har FAU blitt enige å fordele 
de resterende 3 skoleukene blant foreldre av barn på mellomtrinnet:  

• Uke 23: 7. trinn 
• Uke 24: 6. trinn 
• Uke 25: 5. trinn 

 
Hvert trinn organiserer selv hvordan de fordeler “vaktene”. Vestene kan hentes hos 
Stine, i Tiriltunga 168.  
 
Planlegging av aktiviteter etter skoleoppstart:  
FAU pleide å basere oppgavefordelingen kun  på frivillighet før, og etskoleår 
2019/2020 var første skoleår med “arbeidsfordelingslister”. Erfaringene med denne 
framgangsmåten er blandet, noen trinn syntes det fungerte veldig bra, andre trinn 
mente det er en fordel når foreldre kan velge selv når det passer å stille opp. Hvis vi 
ønsker å jobbe med lister igjen må denne planleggingsprosessen settes i gang snart, 
så vi ikke taper for mye tid i begynnelsen av neste skoleår.  
Innspill om at ravning er mest relevant for mellomtrinn og trafikkvakter er mer egnet 
for de mindre trinnene. Dette var også et argument som ble diskutert i fjor når vi vur-
derte oppgavefordelingen, og da konkluderte vi med at mange både små og store 
barn var ute i nærmiljøet på ettermiddagstid, og vi valgte derfor å fordele dette jevnt 
utover.  
Forslag som fremkom: 
Det lages ansvarslister for Foreldre i veien og kveldsravning, fordelt på trin.n Hvert 
trinn tar med seg listene på foreldremøte og prøver å få fylt opp disse.  
. Dette opplegget prøves i høst, og evalueres på møtet i november. 
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6) Økonomi 

FAU pleier å gi finansiell støtte for en avslutningstur til årets skolepatrulje (vanligvis 
tur til Tusenfryd). Karianne har sendt en søknad for skolepatruljen 2019/2020 om 
midler til Tusenfrydtur eller tilsvarende avslutning. Søknaden på kr. 5600 innvilges 
 
 
7) Eventuelt  

• “Klasselistene” - erfaringer fra i fjor når foreldrekontakter var ansvarlig for å 
innhente samtykke og distribuere listene er ikke veldig positive. Mange trinn 
mistet mye tid fordi prosessen var veldig krevende. Stine tar opp med skolen 
om de kan hjelpe oss med innhenting av samtykke, så kan foreldrekontaktene 
ta ansvar for distribusjon (for å unngå at skolen framstår som “avsender” av 
listene)  

• FAU-representanter i alle trinn oppfordres til å fortsette inntil valg av nye re-
presentanter kan gjennomføres i foreldremøtene til høsten. Målsetningen er å 
utføre disse foreldremøtene i løpet av de første 2 - 3 skoleukene. FAUs års-
møte utsettes til etter “nyvalg”, altså til møtet i september 2020.  

• Ingen FAU-møte planlagt for juni 2020. Hvis det oppstår behov for et møte tar 
Stine kontakt (og hvis en av FAU-representantene føler behov for et møte tar 
vi kontakt med Stine).  

• I noen skoler har FAU-representanter valgt å gjennomføre foreldremøter i 
egen regi, for eksempel som zoom-møter. Hvis noen trinn på Toppåsen øns-
ker å gjøre dette, kan de ta kontakt med Stine som kan hjelpe å sette opp en 
zoom-link.  

• Stine har sendt en søknad på vegne av FAU til OBOS stiftelsen for å få kom-
pensasjon for tapte inntekter pga Corona (obos jubel).  

 
 


