
Referat fra FAU-møte 26. oktober 2021 
Tilstede: 

Trinn Klassekontakt 

1. trinn Katya (1A), Ida (1B) 

2. trinn Cecilie (2A), Anne Lene (2A), Renate (2B) (på teams), Trond (2B) 

3. trinn Inger Marie (på teams) 

4. trinn Marianne (4A), Torunn (4A) 

5. trinn Knut (5A), Irene (5A), Stine (5B) 

6. trinn Ann (6A) (på teams) 

7. trinn Nina (7A), Ann Kathrin (7B) 

 

1. Informasjon fra helsesykepleier 
Om Magnus 

Magnus Hermansson, begynte i januar 2020 (jobbet kun da med mottaksklassene), ble ordinær 

helsesykepleier på Toppåsen fra i høst. Deler seg mellom Bjørnholt og Toppåsen. Kontor inn til høyre 

inn hovedinngangen. Anbefaler alle å sjekke helsesykepleiers nettside 

https://toppasen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/ 

Ressurssituasjonen 

Tidligere helsesykepleier Tone har sluttet og begynt i stilling på helsestasjonen, følgelig mangler vi 

helsesykepleier på fulltid på skolen. I utgangspunktet er Magnus tilstede 2 dager i uken. Imidlertid får 

skolen i desember en sykepleier som er i ferd med å fullføre sin videreutdanning som helsesykepleier 

inn i en 60% stilling i desember, slik at vi får totalt 100% stillingsressurs. 

Helsesykepleier og undervisning 

Som et ledd i mer forebyggende, og ikke bare individuell oppfølging, er det et uttrykt ønske om at 

helsesykepleier skal være mer delaktig i undervisningen. Forhåpentligvis får man til mer av dette når 

stillingsressursen også øker. Temaer for undervisning spenner over alt fra pubertetsundervisning på 

6. trinn til temaer som riktig kroppsfokus og godt selvbilde i 1. klasse. Grensesetting og 

holdningsskapende arbeid er også andre tema.  

Nytt av de siste årene er økt fokus på psykisk helse, samt å avdekke vold og overgrep. Man innhenter 

og ser på ulikt undervisningsmateriell i sakens anledning.  

Helseundersøkelser og vaksine 

Har dessverre ikke fått startet opp skolestartsundersøkelse (1. trinn) i samarbeid med skolelegen. 

Satser på å starte i januar, har god tro på å komme i mål innen skoleåret. 

Vaksinasjon i det obligatoriske vaksinasjonsprogrammet pågår nå på tre trinn (2., 6. og 7. trinn). 

Planen var å vaksinere 7. trinn før høstferien, men dette ble satt på vent grunnet prioritering av 

corona-vaksinasjon. Kommer tilbud om individuell vaksinasjon (for eksempel med foresatte tilstede) 

for dem som har behov for det. Magnus tar direkte kontakt med de foreldre det gjelder. 

Innspill fra klassekontaktene:  

Invitere Røde Kors til å presentere sitt «kors-på-halsen» opplegg. Spilles inn til arrangementskomiteen 

i FAU. 

https://toppasen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/


2. Informasjon fra (fungerende) rektor Torunn: 
Torunn startet på Toppåsen 1. august i år og trives godt. Hilser fra Anne som dessverre er sykmeldt 

for tiden. 

Corona 

Stabile smittetall i bydelen. Skolene blir ikke kontaktet lenger ved påvist smitte. Ikke karantene for 

skoleelever i samme klasse, kun husstandsmedlemmer. Ved økt smitte på trinn/klasse vil det gå ut 

melding om frivillig testing. Fredag forrige uke ble slik melding sendt 4. trinn. 

Ved utbrudd vil derimot alle på trinnet/ i klassen bli testet. Ved positiv test vil hele husstanden få 

utdelt gratis testutstyr. 

Innspill fra klassekontaktene:  

• Skolen bør gå ut og informere om det nye test- og sporingsregimet. Torunn fikser dette. 

• Helse- og velferdsgruppa sjekker om det finnes steder hvor man kan få utdelt gratis 

testutstyr selv uten påvist smitte i husstanden. 

• Torunn sjekker med bydelsoverlegen om det finnes mulighet for at skolen kan tilby gratis 

testutstyr. 

Annet: 

• Torunn sjekker om nettilgangen i samlingssalen er utbedret. 

• Bokuke uke 47. Tidligere har man hatt et ettermiddagsopplegg for foreldre og barn, usikkert 

om dette blir gjennomført i år. FAU bruker å bidra her… 

• Bli-med dagen utvides til en Bli-med-uke i november. Kommer mer informasjon. 

 

Ferieaktiviteter: 

I høstferien ble det spontant tilbudt ferieaktivitet for mellomtrinnet, tilbud om tre ulike aktiviteter. 

Endte kun med et tilbud innen «kokkekamp». 14 deltok og god respons. 

Planer for tilsvarende tilbud for juleferien. Denne skal man være ute med i bedre tid. FAU bidrar til å 

spre informasjon om tilbudet. 

 

3. Felles FAU-møte med skolene i bydelen 
Felles FAU-møte 25. november med skolene i området. Stine, Nina, Trond deltar. 

 

4. Kurs for nye FAU-representanter 
Kurs for nye FAU’ere 4. november, påmeldingsfrist 1. november.  Stine sender ut invitasjon på nytt. 

Neste FAU-møte (november) kjører vi imidlertid et komprimert kurs om FAU fra kl 1845 for dem som 

ønsker det. Stine ansvarlig. 

 



5. Brannvernlederkurs 
Brannvernlederkurs 10. november 12-14. Torunn sjekker om det er digitalt eller fysisk, og om det 

stemmer at FAU bør delta. Bakteppet er trolig at FAU ved jevne mellomrom har ulike arrangementer 

på skolens område. De som kan delta melder tilbake til Stine. 

 

6. Søknad om støtte til arrangement 
Søknad fra 3. trinn om 1 000,- til Halloweenfeiring innvilges. Vedtok også at alle trinn innvilges inntil 

kr 1 000,- til sosialt arrangement. Klassevise arrangement fordeles tilsvarende. Søknader utover dette 

(kr 1 000) må sendes FAU særskilt, men kan behandles raskt i FAU per mail. 

 

7. Eventuelt 
Ønske fra klassekontaktene: 

AKS-leder inviteres til neste møte. 

Også ønskelig med deltakelse fra sosiallærer på et FAU-møte. 

 

FAU-møtet ble avsluttet med litt arbeid i arbeidsgruppene. 

Helse og velferd: Irene, Kjersti og Nina, Ida  

Arrangement, aktivitet og foredrag: Anne-Lene, Katya, Renate, Ann Kathrin og Beate  

Kommunikasjon skole-hjem: Inger Marie og Ellen Marie 

Trafikk: Ann, Silke, Trond og Hinda 

Oppgradering av fellesarealer: Cecilie, Knut, Marianne og Stine 

  

 

 

 

Referent, 

Trond Løfgren 


