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Toppåsen skole  
Referat fra FAU-møte 

 
Tirsdag 9. mars 2021 kl. 19.30-21.00 

 
 
Oppmøte: 
Fra skolen:  Anne 
 
Leder:   Stine, 4. trinn 
Referent:  Silke, 7. trinn 
 
Deltagere:  Cecilie, Trond, Beate, Maren, Torunn, Torstein, Anne-Lene, Inger Marie,  
  Ingvild, Henriette, Kjersti, Jane, Adiam, Ann, Renate, Lise, Stine, Silke 
 
 
1) Referat og innkalling 
Godkjent. Ingen kommentarer til referatet. Referat legges ut på skolens hjemmeside. 
 
2) Informasjon fra skolen 
Barneskoler i Oslo går til “rødt nivå” fra og med onsdag, 10. mars, mest sannsynlig frem til 
påske. Skolen jobber med omstilling til rødt nivå i morgen, derfor blir det en dag med 
hjemmeskole for alle elever.  
 
Skolen har prøvd å sende ut informasjon per sms og portalen, men systemet er overlastet og 
det har derfor oppstått forsinkelser i utsendelsen. AKS er i beredskap i tilfelle enkelte barn 
skulle komme til skolen i morgen fordi foreldrene ikke har fått med seg informasjon om 
hjemmeskole-dag pga overgang til rødt nivå.  
 
I utgangspunktet er det planlagt at alle elever skal være på skolen hver dag, med 
gruppestørrelser tilpasset til rødt nivå.  
 
Rødt nivå gjelder også for AKS. AKS kommer ikke til å være åpen før skolen og stenger 
senest klokka 16.00 hver dag. Foreldre som jobber i samfunnskritiske yrker og har rett på 
utvidet barnepass må selv kontakte AKS for å avtale utvidelse av åpningstider ved behov.  
 
FAU har bedt skolen å se på gruppe-sammensetning på rødt nivå. Anne har tatt dette opp 
med lærerne og har bedt dem om å se på gruppene igjen. FAU har forståelse for at det både 
er faglige og sosiale hensyn som påvirker gruppe-sammensetningen. Målet er at alle barn 
skal minst ha en venn/elev de er trygg på i sin gruppe, og at private relasjoner også bør 
prioriteres i et smittevernsperspektiv og av hensyn til barna.  
 
Skolen har hatt god kontroll på smittevern hele veien, vi hadde for eksempel kun 2 tilfeller 
hvor klasser måtte være i karantene siden Covid-19 utbrudd i mars 2020. Virus-mutasjonene 
er mye mer smittsomt, derfor kommer skolen til å revurdere tiltakene som er implementert.  
 
3) Kveldsravning og foreldre i veien  
Silke har utarbeidet en “dugnadsliste” for å fordele ukene fra påske til sommerferien mellom 
trinnene. Alle trinn får 3 uker, men en blanding av kveldsravning og foreldre i veien. Silke 
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sender dugnadslisten med oppgavebeskrivelser til FAU kontaktene. Vi trenger 6 frivillige per 
uke (3 x 2 personer som stiller opp til kveldsravning eller foreldre i veien), dvs. alle trinn må 
klare å rekruttere 18 personer (3 x 6 personer) som stiller opp.  
 
I forbindelse med kveldsravning er det vikt ig å huske at vi ikke skal “leke politi”. Målsetningen 
er å stille opp som synlige og trygge voksne. Hendelser skal dokumenteres, ved behov 
meldes til politiet. Ingen som stiller opp til “kveldsravning” skal utsette seg selv for  risiko. Vi 
følger gjeldende smittevernregler ved gjennomføring av disse tiltakene.  
 
Det er vikt ig at alle skriver seg på logglisten når de har gått kveldsravning, med en kort  
rapport av kveldens hendelser (for eksempel: “Gikk standard-runden, ingen uvanlige 
hendelser.”). Registrering er avgjørende for forsikring, smittesporing mv.  
Det er ikke meningen at FAU-kontaktene skal stille opp, men at FAU-kontaktene rekrutterer 
foreldre som ønsker å bidra (Facebook, foreldremøter). Forslaget er at en FAU-kontakt tar 
ansvar for rekruttering. 
 
4) Eventuelt 
• Innspill fra 3. trinn: Trinnet ønsker å bruke penger fra klassekassen for å kjøpe inn flere 

leker. 
• Adgang til å sykle til skolen: Ingen regler, men det er selvfølgelig ikke lov å sykle gjennom 

skolegården i løpet av skoledagen (inklusive AKS-åpningstidene). Se anbefalinger for trygg 
ferdsel i trafikken fra Trygg trafikks nettsted. 

• Innspill fra 1. trinn: Det er ønskelig med en orientering om skolens beredskapsrutiner på et 
av de neste FAU-møtene. Stine tar opp dette med Anne.  

• Elevinitierte innsamlinger av penger via panting: FAU diskuterer hvilke rammer vi skal 
anbefale ang. pengeinnsamling. Vanligvis begrenses innsamlingsinitiativer til foreldre på 
trinnet (loddsalg på klassefester, innsamling av frivillige pengebeløp i forbindelse med 
events, etc.). Viktig å fastholde gratisprinsippet som gjelder i grunnskolen.  

 
 


