
Referat fra FAU-møte 

Tirsdag 05. mai 2020 - klokken 18:00-20:00 
Sted: Digitalt - informasjon sendt i egen innkalling 
Deltakere: Johanne, Karianne, Rune, Snorre, Heidi, Tone Rune, Lise, Ingunn, Eivind, Ann 
Elizabeth, Rachel (referent) 
 

Saksnr.  Sak Ansvarlig 

2020/08 Innkalling godkjent 
Referent godkjent 
 

Alle 

2020/09 Orientering fra skolens ledelse 

● Gjenåpning av skolen for 1.-4.trinn - rutiner og erfaringer så langt: 

Hjemmeskole har fungert greit, skolen har innført gode rutiner for 

smittevern. Følger retningslinjer om opptil 15 elever per gruppe. 

Alle rom og alle ansatte er i arbeid med å sysselsette 1-4 trinn, for 

å sikre tilstrekkelig dekning, både ute og inne. Bruker mye tid på 

håndvask – gir tørre hender. Mild såpe på skolen, men tørker 

likevel ut hendene. Elevene bør ha med håndkrem.  

● Reduserte åpningstider AKS: Åpent til kl.16 i begynnelsen. Men 

krevende for elevene – mange regler og rutiner ila skoledagen og 

så det samme på AKS. Slitsomt for barna. Gruppene må 

opprettholdes, selv om det kan være få i hver mot slutten av 

dagen. Mange naboskoler stenger AKS kl.15. Ljan AKS ønsket 

lenger åpningstid, men det er utfordrende og har besluttet å 

stenge kl.15 fra neste uke. Enklere å få til bemanning i dette 

tidsrommet. 

● Spørsmål om det hadde vært mulig å ha åpent lenger med bedre 

organisering, bedre informasjon om hvem som skal være der når? 

Åsta mener det ikke er mulig, at skolen allerede bruker der som er 

av ressurser. Ljan forsøkte lenger åpningstid, men så raskt at det 

ble for vanskelig både for barn og ansatte med åpningstid til 16.’ 

● Spørsmål om foreldrebetaling på AKS: Samme regler som 

tidligere, men det er mulig å si opp plassen og eventuelt søke på 

nytt fra august. 

● Spørsmål om hjemmeskole ang barn med vedtak: Hvilken 

oppfølging får de. Familie opplevde at skolen ikke tok kontakt og 

lurer på om det gjelder flere. Åsta mener at skolen har hatt mye 

kontakt med de elevene det gjelder, flere har hatt tilbud på skolen. 

Åsta er overrasket over at det er noen som ikke har blitt kontaktet, 

det i så fall en feil som Åsta beklager. Spesialpedagogene vil ta 

seg av elevene som har behov for ekstra oppfølging. 

 

● Eventuell oppdatering ny informasjon 5.-7.trinn: Åsta har fått 

beskjed om at de får mer informasjon på torsdag denne uka. Kan 

være at noen eller alle skal begynne igjen fra mandagen etter, 

men dette er fremdeles usikkert. Må bety en løsning med delvis 

Åsta 



hjemmeskole for å løse utfordring med bemanning og lokaler. 

 

● Mange endringer denne våren: 

o 17. mai blir det flaggheising på skolen som overføres digitalt. 

o En type avslutning for 7. trinn 

o Ingen førskoledag, vil bli for mange regler og for lite hygge. 

 

● Skolen arbeider med implementering av ny læreplan for 

grunnskolen. FAU vil gjerne bidra inn i arbeid. Blir først aktuelt fra 

skoleåret 20/21. 

● Samarbeid mellom skolen og FAU for å utarbeide planer for nye 

samarbeidsformer mellom skole og hjem. Åsta mener samarbeidet 

med FAU er verdifullt og ønsker i utgangspunktet å beholde det. 

 

● Skolemelkordning - svar på henvendelse fra FAU: Åsta forklarer at 

dersom vi går inn for Tines skolelyst-ordning må vi ha fire valg på 

menyen, kan velge flere. Fordelen er at FAU ikke har noe med 

ordningen å gjøre, man kan bytte fra en uke til en annen, 

avbestille, kontoret på skolen kan redusere antall melk dersom 

hun ser at det er tilstrekkelig antall i kjøleskapet, rimeligere 

løsning. Kan motta og distribuere på samme måte som i dag. Åsta 

er enig i at det er en god løsning og støtter endringen. 

2020/10 Orientering fra gruppene 

Trafikksikkerhet (Snorre, Rachel) 

Høy fart i Solveien og Herregårdsveien. Ingiers vei? Ta kontakt med FAU 

Nordstrand skole, Ljans vel, Steinerskolen undersøke om det er grunnlag 

for samarbeid for fartsreduserende tiltak. 

Mye vill parkering rundt skolen om dagen, også for høy fart. FAU kan dele 

informasjon i FB-gruppene på 1-4 trinn. Be Åsta be lærere legge 

informasjon inn i ukeplanene. Ansvar: Trafikkgruppa 

Læringsmiljø og KFU (Ingunn, Rune, Tone, Eivind, Karianne) 

Egen sak fra KFU/FUG i forbindelse med ny opplæringslov (NOU 

2019:23): Gruppa har ikke rukket å se på denne. Tone mener det er viktig 

å understreke at høringsforslaget ikke er ment å svekke FAU eller gjøre 

foreldresamarbeidet mindre viktig, noe Tone mener ikke kom tydelig frem i 

KFUs fremleggelse. Lang NOU og høring. Krevende sak å sette seg inn i. 

Tone anbefaler at vi støtter overordnet organ sine innspill. Johanne enig i 

at vi bør ha tillit til dem. Johanne skeptisk til å fjerne FAU som lovpålagt 

organ. 

Skolemelk og skolemat (Lise, Heidi) 

Matservering på AKS 

Lise har hatt møte med AKS ang matservering. AKS har 51kr per barn i 

mnd, men bruker også driftsmidler til mat. AKS skal servere et lett måltid. 

Alle 



AKS serverer noe hver dag heller enn mer noen dager. AKS gjør ulike 

ting på ulike trinn. Utfordring at AKS ikke har et fast sted for å lage og 

servere mat. AKS ønsker seg musikkrommet, men Oslobygg leier ut 

lokalene. Spørsmål: Hvorfor kan ikke skolekjøkkenet brukes? Kan AKS 

servere maten på en litt mer fristende måte? 

Konklusjon: Johanne inviterer Øystein til neste FAU-møte. 

Skolemiljø og kafe (Ann Elizabeth, Bjørn Erik, Torunn?) 

Foredrag nettvett høsten 2020: Hedvig Montgomery har ikke mulighet i år. 

Vikar tilbudt, men dialogen avbrutt pga korona. Mulig å planlegge for noe i 

september? Forslag om å vente til lenger ut på høsten. Gruppa beslutter 

hva de mener er best. 

Spørsmål angående melkepenger til 7.klasse:  

7.trinn vil gjerne vite hvor mye penger det er slik at de kan beslutte hva de 

kan bruke det til. Beløpet er 6000 kroner. 

2020/11 FAU-arbeidet frem mot sommeren 

● Neste møte blir tirsdag 2.juni. Johanne sender innkalling. 

Alle 

2020/12 FAU 2020/2021 

● Hvordan tenker vi rundt FAU-arbeidet neste skoleår og valg av 

nye representanter? 

Det arrangeres ikke foreldremøter denne våren. Johanne foreslår 

at representanter for 2.-6.trinn fortsetter til over sommeren og til 

valg kan gjennomføres da. De som planlegger å gå ut av FAU 

kan begynne arbeidet med å rekruttere nye representanter. FAU 

enig. 

Johanne planlegger å tre ut av FAU.  

Andre som planlegger å tre ut av FAU, kan også melde fra på 

klassens FB-side om at vi som er representanter sitter til over 

sommeren og at det vil bli gjennomført valg da. Send også gjerne 

en e-post til Johanne. 

Alle 

2020/13 Eventuelt 

● Innsamling penger gaver AKS-ansatte – FAU kjøper gave og 

foreldre oppfordres til å vippse penger til FAU-konto. Johanne 

kjøper gave og lager melding om innsamling som kan deles på 

trinnenes Facebook-grupper. Johanne kjøper også gave/blomst 

til rektor. 

● Gratis kafébilletter for elevene på Ljan når det er kafé. FAU enig. 

● Bekymring rundt læringsmiljøet og ressurssituasjon på 1. og 

2.trinn. Representantene for disse trinnene sendte en bekymring 

Alle 



til Åsta i begynnelsen av februar og hadde et oppfølgingsmøte i 

slutten av samme måned. Der ble det lagt frem en rekke tiltak 

som allerede var igangsatt. Konklusjonen var da at vi skulle 

vente og vurdere effekten av disse. Råd fra foreldre var at skolen 

burde være mer proaktiv i å kommunisere tiltakene til foreldrene. 

Skolen ble stengt et par uker etter dette. Etter oppstart har 

trinnene vært delt i mindre elevgrupper og hatt flere 

lærerressurser, samt vært mer utendørs. Opplevelsen så langt er 

at det løser endel av de utfordringene trinnene hadde. 

Representantene følger med på situasjonen videre. 

● AKS brukerundersøkelse: Øystein inviteres til møtet 2.juni. 

 


