Referat fra FAU-møte nr. 2 2020/2021
Østensjø skole
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Festsalen
Tirsdag 13. okt 2020
Kl. 19.30 – 21.00
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Sak 2-1 Godkjenning av innkallelse og møtereferat
Innkalling og møtereferat godkjent

Sak 2-2 Informasjon fra skolen v/- rektor, Terje Bergersen
Korona:
Skolen er fortsatt på gult nivå, og nå mer mot oransje enn grønt. Flere skoler i
området har hatt tilfeller av korona og klasser i karantene, Østensjø skole forberedt
på at kan skje her.
Skolen har hatt en bratt læringskurve og lært masse som man vil ta med seg om det
skulle bryte ut korona blant lærere eller elever.
Skolen hadde i vår både en plan og et ønske om å satse på å øke den digitale
kompetansen. Dette ble naturlig stoppet av korona, men man gjør uansett noen tiltak.
Lærerne har uansett nå mer kunnskap om hvordan man skal håndtere
kommunikasjonen og ha tett dialog hvis man havner i karantene.
Det er ikke mye fravær, men noe mer enn normalt fordi terskelen for å bli hjemme
skal være og er lavere.
Skolen opplever at de står ovenfor noen nye dilemmaer grunnet korona, eksempelvis
hvordan de skal stille seg til utdeling av bursdagsinvitasjoner og Halloween.
Skolen vil hverken holde igjen eller pushe på disse temaene, og går for
tilbakeholdenhet uten å bremse.
PC:
Kjøp av PC til hver elev vurderes fortsatt, og for å få til dette må skolen søke om lån.
Dette må forberedes og det kreves planlegging og utarbeiding av en omfattende
søknad for dette.
Utbygging:
Skolemelding sendes ut i uke 42 til foresatte med info om utbygging.
I og med at arbeidet med lekeplassen på plenen vil gå utover områdene elevene /
kohortene har til disposisjon, vil man se på alternative løsninger for disse ukene –
som for eksempel å bruke festsalen og gymsalen.
Elevrådet er informert om fremdriften og vil ta dette videre til sine klasser.
Spørsmål til Terje
Stenging av plen:
Det vil bli nødvendig å stenge plenen i perioder, og nå som trinnene er delt i
kohorter og har hvert sitt område, vil det i perioder hvor plenen er stengt være
nødvendig å se på muligheter for å bruke områder inne, eksempelvis i Festsalen og
gymsalen.
Gymsal:
Gymsalen åpner igjen i uke 42. Det oppfordres til å ha ute-gym, men ved inne-gym
så kan hele klasser ha dette uten at det bryter med smittevernregler. Det som vil bli
påvirket av korona i forhold til inne-gym er garderobene og dusjing. Garderobene /
dusjene må vaskes etter bruk, derfor er det bestemt at de som har gym på slutten av
dagen må dusje hjemme.

Foreldremøter:
Kommet noen tilbakemeldinger på måten høstens foreldremøter ble gjennomført.
Disse tilbakemeldingen viser at foreldremøtene over jul vurderes å gjøres på andre
måter.
Oppstart for mellomtrinnet:
Det har kommet inn en sak om at 08:00 er tidlig for mellomtrinnet å starte, og det
vises til en del forskning som forteller at det ikke er bra for barna i denne alderen å
starte dagen så tidlig:
Skolen har valgt denne løsningen nå pga. gult nivå og korona, men dette diskuteres
også blant ledelsen og lærerne.
Dette valget handler om avstand og smittvernsregler, og er en måte å unngå for
mange barn i skolegården på samme tid.

Sak 2-3 Refleksaksjon
Det blir refleksaksjon også i år. FAU stiller med pengepremie. Minst fire fra FAU
stiller sammen med ledelsen. Leder i FAU sender ut mail med påmelding.
Skolen har fått samlet vester fra Lions til 1.klassingene. Det ønskes også at FAU ser
på muligheten for å hente inn flere vester og reflekser.
Forslag om refleksaksjon i uke 47 (16-20.november). Summen som skal gis
sjekkes, og dette er en sak som må formelt vedtas på neste møte (10.11).
Sak 2-5 Eventuelt (ikke skrevet i møteinnkallingen)
Låveveien 70:
Det vil være ny høringsrunde om Statoiltomta / Låveveien 70. Tidligere høring har
FAU fokusert på trafikale forhold. Fremstår som at Utbygger og kommune
oppfatter at kapasiteten på Østensjø skole vil øke, men dette stemmer ikke. FAU vil
utforme et svarbrev, frist er i desember.
FAU melder inn kommentarer / innspill til ansvarlig for svarbrevet innen en uke.
Utkast til svarbrevet sendes ut sammen med møteinnkalling til neste FAU-møte.
30-sone rundt Østensjø skole:
Ved andre skoler i området er det digitalt skilt med 30-sone i skoletid. Hvorfor er
ikke dette plassert ut rundt Østensjø skole?
Parkering og farlige situasjoner i Axel Brinchs vei:
Det er meldt inn sak til FAU om ulovlige parkeringer som skaper farlige situasjoner
ved stikkveien og i Axel Brinchs vei. Det er mulig å sende inn bilder til Oslo
kommune om man ser dette. FAU vil vurdere å stå i området for å drive

holdningsarbeid blant foresatte. Vi vil også oppfordre til at dette blir tatt opp på
foreldremøter, og legges ut i klassenes facebookgrupper.
Tidlig oppstart:
Spørsmålet til rektor ang. tidlig oppstart ble dette også diskutert videre under punktet
eventuelt. FAU ønsker å komme med en oppfordring til ledelsen om å kartlegge hva
lærerne oppfatter om tidlig oppstart på mellomtrinnet.
Lang morgenøkt for de minste:
Det har kommet inn spørsmål om den første økten på dagen er for lang, og om det
burde være et ekstra friminutt. FAU oppfatter at det i flere klasser blir lagt inn
naturlig pauser i øktene, og at dette styres av lærerne. FAU oppfordrer i første
omgang til å ta dette direkte med klassekontakten og kontaktlærer.
De neste møtene:
 10. november 2020
 08. desember 2020
 12 januar 2021
 09. februar 2021
 09. mars 2021
 13. april 2021
 11. mai 2021
 08. juni 2021

