Referat FAU-møte 10.09.2020
Referent: Gerrit Mosebach
[Grunnet utviklingen i smittesituasjonen i Bydel Gamle Oslo, faller punkt 8, 9 og 10 helt eller delvis
bort. -Karl Nafstad]
1. Rektors halvtime
-Orientering fra rektor vedlagtSpørsmål/innspill fra FAU til rektor
-

-

Er det mulig at elever i størst mulig grad sitter på faste plasser med de samme medelevene
med tanke på smittevern? Svar: Skolen følger retningslinjene som til enhver tid gjelder.
Kan spesielt foresatte med barn i 1. klasse få mer og bedre informasjon fra skolen? Svar:
Dette er skoleledelsen klar over og arbeider med ulike muligheter, for eksempel via
skolemelding. Mange er heller ikke klar over at det ligger en god del informasjon på skolens
hjemmeside (https://gamlebyen.osloskolen.no/).
Er det obligatorisk at foresatte informeres ved hodeskader? Svar: Vanligvis er det helsesøster
som vurderer dette. Rektor sjekker rutiner med skolehelsetjenesten.
Kan elever som blir sendt hjem pga. mangel på bemanning, få med seg oppgaver hjem? Svar:
Dette gjelder primært de høyere klassetrinnene, da man prioriterer de yngste. Innspillet tas
med videre.

2. Valg til årets FAU
Foreldremøtene er avlyst og da blir det vanskelig å velge nye FAU-representanter. Nye (eller de
samme) representanter skal være klare innen en måned. Hvordan skal dette valget gjennomføres?
Flere muligheter nevnes: Interne facebookgrupper, epost, skolemelding, ta direkte kontakt med
mulige kandidater osv. For 2.-7. trinn delegeres hvordan dette gjennomføres til hver enkel FAUrepresentant. Navn på representanter skal være klare til neste FAU-møte om en måned.
For første klassetrinn må det etableres en felles løsning hvor det blir mulig å møtes fysisk. Det nevnes
at man kan møtes gruppevis (1. klasse er delt opp i 5 grupper) i St. Halvardsalen med en forelder for
hvert barn. Rektor undersøker mulighetene.

3. Foreldremøter
Kun utsendte powerpoints er ikke uproblematisk. Særlig for 1. og 7. trinn. Når det gjelder 1. trinn,
vises til forrige punkt. Det satses også på å få plass raske utviklingssamtaler. For 7. trinn kommer mye
til å skje og det er stort behov for informasjon. De er imidlertid ikke så sårbare som 1. trinn og andre
løsninger er mulige. Dette spilles tilbake til 7. trinn.

4. Klasselister
Skolemeldingsappen har en ny løsning som gjør det mulig at de foresatte legger seg inn med
kontaktinformasjon og kan ta kontakt med hverandre. Alle foresatt må oppfordres/hjelpes til å føre

seg opp på den nye løsninga for å få komplette klasselister. I tillegg til å gjøre dette via skolemelding,
er en annen tilleggsmulighet å gjøre dette som en informasjonskampanje ved skoleporten.

5. Tik tok/sosiale medier
I den siste tiden har det vært hendelser på sosiale medier, som Tik tok, som man ikke ønsker at noen,
spesielt ikke barn, blir utsatt for. FAU anbefaler enstemmig at foresatte overholder gjeldende
aldersgrenser, som for Tik tok er 13 år.

6. Hjertesonegruppa
Karl, Cecilie og Gerrit er med i gruppa og prosessen skal følges opp. Karl videresender en epost til
gruppa ang. dette. Andre som er interesserte kan melde seg. Det skal være en sykkelaksjon 22.09.
Hjertesonegruppa anbefaler at flest mulig deltar her. Karl sender ut en felles epost. [Dette ble
dessverre ikke gjort. -Karl]
7. Paviljong
Det ble søkt om midler til en paviljong hos Sparebankstiftelsen. Søknaden ble ikke innvilget,
antakeligvis grunnet manglende sluttrapport fra forrige prosjekt. Det er nå sendt en ny søknad.

8. Veggen
Gatekunstveggen foran skolen er ferdig og sluttrapporten er godkjent. Nå skal veggen «avdukes».
Dette vil skje på årets loppival 26.9. jfr neste punkt.

9. «Litt av en Loppival»
Lørdag 26. 09. gjennomføres årets loppival i skolegården i en litt redusert utgave. I tillegg til avduking
av veggen, blir det bla. konsert. Krakabøla gatemarked finner også sted samme dag (hver lørdag). Det
vil være et maks tak på 200 personer på skolegården. Det er behov for frivillige. Man kan melde seg
som frivillig på KIGOs FB-side.

10. Krakabøla Østkantmarked
Krakabøla Østkantmarked arrangeres hver lørdag ut september. Siste i år blir 26.09. Flest mulig bør
ta seg en tur dit.

11. Evt. Utgår.

