
 

 

 

Referat FAU-møte nr. 4   2021/2022 Østensjø 

skole 
 

Møtested:  Teams 

Dato:   Tirsdag 14. desember 2021 

Tidspunkt:  Kl. 18.00 – 19.00 Teams 

Møteleder:  Bjørnar Øien 

Referent:  Elisabeth Arfeldt Bergås 

 

Til stede 

1A Nina Ekbäck-Allen 

1B Hanne Guttulsrød Johansson 

1C Alexander Berg 

2A - 

2B Solveig Berg 

2C Anne-Britt Kieding 

3A Silje Krogstad Bjørkås 

3B Bjørnar Øien  

3C Eirik Nordby/Rune Utne Reitan (vara) 

4A Kjetil Sahlberg 

4B - 

4C - 

5A - 

5B Kristian Sneltvedt 

5C Gun Elisabeth Alfheim 

6A - 

6B Pia Ianke 

6C Cathrine Heen 

7A Håvard Engum 

7B - 

7C Elisabeth Arfeldt Bergås 

Saker: 

Sak 4-1 Godkjenning av innkallelse og referat 

Innkalling ble godkjent. Referat ble ved en feiltagelse ikke sendt med innkallingen. Sendes etter 

møtet. 

Sak 4-2 Informasjon fra skolen – v/Rektor Terje Bergersen 



 

 

 

Terje har hatt et møte med nettvett-gruppa (ved Silje og Lina) og har kommet så vidt i gang med 

arbeid og planer (se også sak 4-5). 

 

Utbygging: Terje har møte med undervisningsbygg ukentlig. Fortsatt noe småtteri, og en del som 

gjenstår utomhus med beplantning og lignende. Omvisning vil komme når smittesituasjon tillater 

det. Man er godt i gang med å benytte bygget. 

 

Korona: Gult nivå innføres fra torsdag 16. desember. Skolen er godt forberedt og har allerede 

gjort en del tiltak. Friminutt må deles og det vil medføre at 5.-7. trinn starter 0815 mens 1.-4. 

trinn begynner 0845 fra og med torsdag 16. desember. AKS har åpent som normalt. Dette gjelder 

foreløpig frem til juleferien. Skolegården vil i tillegg deles i forskjellige soner. 

Det er fortsatt noe usikkert hvordan nærkontakter defineres, skolen er i dialog med 

helsemyndighetene for å få klarhet i dette. 

Noen juleaktiviteter vil ikke bli gjennomført, f.eks gang rundt juletreet. Men skolen er veldig 

glad for at man fikk gjennomført Lucia (utendørs). 

Østensjø har ikke utpreget mye smitte og fravær. 

Siste skoledag er 21. desember. Om dette skal endres må skolen kontakte bydelsoverlegen. 

Foreldregruppa er veldig flinke til å bruke munnbind ved levering og henting. 

 

Sak 4-3 Informasjon fra FAU  
Refleksaksjonen ble gjennomført som planlagt, vinnere er kåret og premier gitt. Også en 

avklaring rundt fjorårets aksjon og manglende utbetaling av premiepenger er gjort. 

T-baneutbygging: neste møte vil ha deltagelse fra representant(er) fra utbyggingen. 

Omvisning nye bygg: utsettes inntil det er forsvarlig å gjennomføre. 

 

Sak 4-4 Representant til driftsstyret  
Gun Elisabeth Alfheim stiller som representant til driftsstyret. Bjørnar Øien stiller som vara. 

 

Sak 4-5 Nytt fra trafikkgruppa og nettvettgruppe 

Trafikkgruppa: Fremdrift ligger på Ketil Sahlbergs bord. 

Nettvettgruppa: Har hatt et fint møte med Terje og ass.rektor. Enighet om å sette opp en fast 

årsplan. FAU er utfordret til å bidra med noe, skolen foreslår f.eks nettvettforedraget (tidligere 

målgruppe 5. trinn – ønske om at det flyttes til 2. trinn)? Nettvettgruppa ønsker at skolen står for 

dette som før, men ønsker heller å foreslå at FAU stiller med foredrag med Stine Sofie stiftelsen 

for 1.-2. trinn.  

Det må sørges for at trinn som ikke har fått tilbud om noe (grunnet pandemien) også får dette 

tilbudet. Det er uklart hva FAU har av midler til å kjøre slike foredrag årlig, dette må sjekkes 

(økonomiansvarlig var ikke til stede i møtet). 

Forslag om å bruke NRK («Kroppen min»), Kripos («Delbart») og/eller Røde Kors i 

undervisningen for alle trinn. 

Det kan være mulighet for å spare penger ved å kjøre to kull av gangen (annethvert år). 

Det bør lages en plan for hvordan foreldre kan informeres i forbindelse med slike 

arrangementer/temadager. 

Nytt møte er planlagt i starten av januar. 

 


