
Referat til FAU-møte 

Tirsdag 5. Januar 2021 - klokken 18:00-19:30  
Sted: Teams 
Tilstede: Snorre Helvig (1S), Ingunn Berit Galdal (2S), Harriet Toft Norendal (3S), Torunn Salomonsen (3S), Lise 
Marie Branstadmoen (4S), Espen Sørhaug (4S), Ann-Elizabeth Wiig (5S), Inger Cecilie Borsheim (5S), Heidi 
Stubberud (6S), Maria Brevik (6S), Rune Bille Rørvik (2S, referent)   

Rektor Åsta Bjerkestrand deltok på første del av møte 

 

Saksnr.  Sak Ansvarlig 

2020/50 Innkalling godkjent  Alle 

2020/51 Orientering fra skolens ledelse 

Skolepatrulje avvikles: Skolepatruljen skal fases ut og det er nå fra sentralt hold 
gitt beskjed om at denne skulle avsluttes allerede ved nyttår, altså med 
tilbakevirkende kraft. Det er uheldig at dette kom brått på uten info i 
forkant. Rektor ser ikke for seg at det er forsvarlig eller riktig å fortsette med 
skolepatruljen utover våren gitt denne beslutningen. Ljan skole vil ha skolepatrulje 
ut uke 2. Såkalte hjertesoner er introdusert på enkelte skoler. Vi har ikke dette på 
plass på Ljan, men det kan komme. Rektor ber FAU om å steppe opp 
trafikkvaktordningen i lys av at vi nå ikke har skolepatrulje. 

Utlevering av klasselister: det er nye retningslinjer og klasselister kan fra nå av 
utleveres til FAU representanter på anmodning, en forutsetning er at det ikke er 
informasjon underlagt taushetsplikt. 

Omorganisering av 2. trinn: 2SB delt i to mindre grupper for å styrke tilhørighet, 
trygghet og læringsmiljø. Det er styrkede ressurser og ekstern veiledning fra PPT, 
dette er et veiledningsforløp som vil vare ut over våren. Målet er at gruppene skal 
samles til vanlig klasse igjen etter hvert. God start for ny kontaktlærer. Det blir 
foreldremøte i løpet av de nærmeste ukene, informasjonsbrev sendes ut om en 
ukes tid.  

Korona situasjon: alle elever må følges inn og ut i samlet gruppe, også i friminutt. 
Prinsipp om å holde til høyre i ganger og trapp. Det er planer for rødt nivå hvis 
dette blir aktuelt for barneskoler i Oslo. 

Elevundersøkelse/trivsel: ganske likt resultat som tidligere. 1. trinn har ganske likt 
resultat som andre trinn, gleder seg til å gå på skole og har venner. Liten nedgang i 
om elever liker seg i friminutt, kan kanskje forklares med spesiell korona situasjon 
der en del rammer styres av smittevern. 

Nasjonale prøver: ganske gode, de kan finnes på minosloskole.no 

Åsta 

2020/52 Prinsipper for valg av digital underholdning på skolen/AKS 

FAU er bedt om å ta stilling til om vi kan stille oss bak forslag, fra forelder ved 
skolen, på prinsipper rundt dette med digital underholdning.  

• FAU ønsker ikke å fremstå som kontrollorgan og frembringe føringer for 
faste prinsipper, men mener at disse bekymringene må tas på alvor og 

Leder/alle 



sender forespørsel til skolen. Denne forespørselen vil primært omfatte 
pauser og AKS, og den vil inneholde spørsmål rundt styring av innhold, 
valgfrihet og alternativer. 

  

2020/53 Gaver til ansatte ved skolen/AKS 

• Klassekontakter får ansvar for trinnvis innsamling til gaver til lærere og 
assistenter. Bidrag til gaver må være frivillig 

• FAU får ansvar for å kontrollere at det blir rettferdig fordeling og for å 
ivareta skole/AKS for øvrig  

• Gaver kan modereres, men oppmerksomheten er viktig 

• Legges inn i årshjulet for FAU at leder påminner klassekontakter 

Alle 

2020/54 Eventuelt 

Høringsinnspill på trafikksituasjon er sendt til bydelen 
 
Trafikkvakt og skolepatrulje: Hvis sikkerhetsnivå skal opprettholdes må 
omfang av trafikkvaktordning økes når skolepatrulje avvikles.  

• Snorre skriver forslag til ny instruks.  
Innspill: Konkretisere hvilken oppgave hver enkelt trafikkvakt har. 
Det kan være behov hele skoleåret. Lyskryss, fotgjengerfelt og 
Gladvollveien fremheves som kritiske områder. 

• Espen sjekker for verktøy til en liten spørreundersøkelse: «FAU 
ønsker å styrke fremtidig trafikkvaktordning og ber om innspill til 
hvordan ordningen kan være»  

• Inger Cecilie spør rektor om erfaring fra skolepatrulje for innspill til 
fremtidig trafikkvakt.  

• Espen sjekker om lyskryss er entydig og trygt for fotgjengerfelt, tar 
kontakt med etat hvis det er behov. 

Snorre/alle 

 


