
FAU-møte 19.11.20 

Rektor Tore Aa får starte møtet:  

Gjennomgang av hvilke trinn som er representert 

- Bredt oppmøte fra nesten alle trinn 

Redegjør for Korona-situasjon på skolen 

- Skolestarten har gått bra 

- Preget av mye fravær av ansatte, dette har resultert i mye vikarer. Dette har også resultert i 

at faglærere brukes i andre fag enn normalt.  

- Ustrakt bruk av hjemmeskole på 10-trinn 

- Generelt krevende for skolen, ansatte blir slitne av situasjonen 

- Store utgifter knyttet til ekstra renhold, lønn, utstyr og smitteverntiltak. Skolen holder 

regnskap og håper dette blir refundert 

- Bygd om 5-trinnsbasen. Det har vært ønsket over lang tid. Dette behovet forsterket seg i 

forbindelse med etablering av kohorter (noe er satt på Korona-regnskapet) 

- 8 og 5 trinn i karantene per dags dato 

- Godt samarbeid med bydelsoverlegen, og iverksetter etter ordre derfra 

 

Utrulling av digitale læringsformer 

- Nettbrett/PC 

 

Staben 

- Noen endinger i ledelsen og i lærerstaben. En inspektør og en lærer har sluttet, dette har 

resultert i at det er blitt gjort endringer. De ansatte på skolen har tatt dette med sporty 

innstilling 

 

Annet: 

- Banen er under rehabilitering. Skolen ønsket å vente, men BYM etterkom ikke ønske og 

startet i dag 19.11.20.  

- Lite henvendelser fra foreldre 

 

Spørsmål fra FAU representanter:  

- Skolefrukt/melk?  

o Har korona stoppet dette? Tore tar dette med seg videre 

 

- Positivt med digitale læringsformer 

 

- Ønske om mer samarbeid og bedre koordinering mellom skolen/AKS og klubben, særlig med 

tanke på aktiviteter i skoleferier. 

o Tore: Enig. Høres ut som at dette bør gjøres.  

 



- Er det mulig å få til samarbeid mellom AKS og Nysirkus? Er det mulig å organisere det slik at 

barna på aks kan delta på Nysirkus-aktiviteter uten å bli hentet av foreldre først? 

o Godt samarbeid med Trude Mette. Tore tar dette videre med Trude Mette 

 

- Ønske om at sykkelverkstedet som ble organisert i høstferien gjentas ved anledning.  

o Tore er enig 

 

- Hvordan koronasituasjonen har påvirket barnas læring  

o Tore: liten påvirkning, så lenge skolen ikke er nedstengt. Gode resultater på 

nasjonale prøver på 5. trinn  

o Tore: Skolen er godt rustet på grunn av mange ansatte som kan rullere på trinnene 

 

- Lekeplassen (Parkour), tilgjengelig for de minste trinnene?:  

o Tore: primært et aktivitetstilbud for mellomtrinnet. Men AKS vil få bruke det i AKS- 

tiden. Poengterer at den er bygd for litt større barn. 

 

- Leirskole? En forelder har spurt om det er en idé å vurdere leirskole på en annen tid av året 

enn november. Hudøy på våren? Kostbart å skaffe utstyr til denne årstiden (November): 

o Tore: Det kan godt endres tid på året, bare gammel vane som henger igjen. 

o Yoran: Bytteringen eller annen deling av utstyr 

Agenda:  

Yoran har en gjennomgang av hvordan FAU jobber.  

- Foreløpig en ganske løs organisasjon. Alle som er tillitsvalgte i trinnene har møterett. Ønsker 

at alle trinnene må møte med minst en representant.  

- Presenterer Leder, nestleder og kasserer.  

- Alle trinn har Vippskonto og bankkonto. FAU-representanter vil få informasjon om dette. 

- FAU stiller med representanter til Driftsstyret (DS). FAU har leder og nestleder. Dagens leder 

Øyvind Kvanmo gir seg i desember, og vi trenger en ny representant som leder i DS. Vi 

trenger leder og nestleder. 

- Skolemiljøutvalget (SMU). Stiller med to representanter fra FAU i SMU.  

Hvordan jobber vi i FAU? 

Vi jobber i grupper. Noen grupper jobber godt og andre sliter litt mer. Det er viktig at FAU lener seg 

på engasjementet som finnes i gruppen. Hvis noen brenner for noe er det viktig å fremme det, slik at 

man kan dra med seg flere. Det er også viktig å engasjere og hjelpe foreldre som ikke er i FAU, men 

som har lyst til å få til noe.  

Dagens grupper:  

- Natteravn 

o Oppe til diskusjon, forslag til endring 

- Skolehage 

o Oppe og går 

- Politisk gruppe (opprettet for å få tak i det gamle AKS-bygget): 

o Jobbe for å kunne bruke AKS bygget slik det var tenkt 

o Jobber også for bibliotek på skolen. Dette viser seg å være utfordrende 

o Trafikksituasjonen forbi skolen 



- Skolemiljøgruppen: 

o Jobbe for å skape engasjement på skolen. Dette har vist seg å være utfordrende. 

Potensialet er der 

- Sportsklubbgruppe: 

o Mangler noe engasjement fra foreldre og sportsklubben 

 

Hvor mange møter har FAU? 

5 per år. 2 høst/3 vår 

Gruppene møtes ved behov mellom FAU-møtene. Hyppigheten på gruppemøtene avhenger av 

gruppens natur og hvor ofte det er nødvendig med møter. 

Innspill:  

- Ønsket fra FAU-representant om at vi bruker Facebook til mer informasjon om gruppene.  

o Det burde la seg gjøre. FAU tar det til etterretning og ser på løsning for Facebook. 

Bruke eksisterende side, og blåse liv i den som «foreldre på Veitvet skole» eller 

lignende. 

- «Oppdra» foreldre til å legge inn riktig e-post i skolemelding, slik at denne er oppdatert med 

riktig informasjon.  

o Yoran jobber med en bruksanvisning for bruk av kontaktinformasjon i skoleappen.  

Lekeplassen (Parkour) 

- Dette har fungert godt. Initiert som FAU-prosjekt. Stian, som er forelder men ikke i FAU, har 

drevet dette fremover, søkt midler og holdt i prosjektet med lekeplassleverandører.  

- Dette er et godt eksempel på at FAU-prosjekter ikke trenger å ledes av FAU-representanter.  

Natteravner: 

Hvordan ønsker vi at Natteravnene skal fungere?  

Alternativt forslag fra Yoran og Steffen som bør diskuteres:  

Endring i ansvarsforhold. Trinnene overtar ansvaret for natteravnene. Sesongen deles i antall trinn.  

Forsalg fra Michal:  

- Trinnene tar fredag 

- Andre kan gå lørdag. Viktig å ivareta de som ønsker å gå som ikke er tilknyttet skolen. 

Natteravngruppen trenger flere natteravnkoordinatorer (2 til).  

17.mai i byen 2021? 

Pga. korona ble 17. mai i byen 2020 ikke noe av. Etter innspill fra en FAU-representant om vi kunne 

søke kommunen om å gå i 2021.  

8. trinn har ansvaret for opplegget på skolen etter samstemt avgjørelse høsten 2019.  

KFU 

Yoran orienterer om Oslo Kommunale foreldreutvalg (KFU). Tips til hvordan FAU kan jobbe. Alle som 

er interessert kan besøke siden https://oslokfu.no/  

https://oslokfu.no/


FAU og økonomi:  

Yoran redegjør litt for FAU`s økonomi. FAU disponerer cirka 70.000,-. 

Forslag fra representant ang. innsamling av penger:  

- Sende ut giro med valgfri betaling.  

Erfaringsoverføring:  

Hvordan kan vi overføre gode ideer fra år til år. For eksempel: 

- Hvordan samle inn penger til klassetur? 

- Hvordan arrangere klassefester og andre sosiale aktiviteter? 

- Samarbeid med elevrådet? 

FAU bør ha en ambisjon om å ha en digital FAU-perm som samler all erfaringsdeling fra år til år. Dette 

bør vi få til i løpet av det neste året.  

«T-skjorte prosjektet» 

Tenkt som en inntekt for FAU. Disse midlene er tenkt som en hjelp til trinnene som vil designe egne t-

skjorter.  

FAU har tillatelse av Sporveien til å bruke bildene fra T-bane stasjonen på Veitvet. 

Hvordan kan dette gjøres? 

- Ta forhåndsbestillinger 

- Bestille noen t-skjorter for salg, for så å kjøpe flere 

- Hybrid, en kombinasjon av forhåndsbestillinger og salg 

Yoran viser forslag til design og motiv vi har avtale på. 

Det krever avstemning for bruk av FAU`s midler. Dette vil bli avholdt på neste møte eller ved 

avstemning på epost når det er avklart hvem som er stemmeberettiget. 

Tilbakemelding fra FAU 

FAU ønsker å takke skolen og Katrin Meløy for å ha vært svært flink til å takle og kommunisere godt 

om korona-situasjonen fra skolen sin side.  


