
Videomøte FAU Tonsenhagen 19.05.20 

Tilstede: Rektor Beate Kase Pedersen, leder for AKS Helene Nes. Fra FAU Trine Svendsen, Elisabeth 

Strålberg, Mona Heimerback, Liv Turid Langvik Olsen, Astrid Schaatun, Ann Kristin Sivesind, Kari 

Tyssen og Marcus Gabrielsen. 

 

Informasjon fra AKS ved leder Helene Nes: 

Smittevennlig AKS er vanskeligere å organisere enn skole da barna vanligvis leker på tvers av 

klasser/trinn og velger ulike aktiviteter. Det har vært en stor omveltning å ikke kunne gjør dette, men 

de ansatte på AKS opplevde det var godt å komme i gang med aktiviteter igjen. 

AKS planlegger nå sommerklubber i juni og august. Juni kan ha vanlig påmelding og ta i mot som 

normalt fordi barna deles i kohorter etter påmelding. Det kan bli mange barn da sommerskolen er 

avlyst. Aktivitetene må tilpasses - det blir ikke mulig å bruke kollektivtrafikk eller dra på f.eks 

museum. 

Mange på 4. og dels 3. trinn velger å ikke bruke AKS-plassen. 

AKS har sett på muligheten for å utvide åpningstiden igjen, men har vært usikre på behovet. Det 

meldes i møtet i dag om at flere arbeidgivere nå forventer full dag på jobb for foreldre og at det klart 

er et behov for utvidet åpningstid på AKS igjen for noen barn. Det blir sannsynligvis mulig fra neste 

uke å holde åpent til 1630.  

Det er bestemt sentralt av Utdanningsetaten at det skal være vanlig betaling for AKS til tross for 

redusert åpningstid, men gis refusjon for tiden AKS var stengt.  

Det er fortsatt ikke lov med matservering. 

Det er viktig for AKS å sikre mottak av barn på første trinn til høsten. Det planlegges å gjøre dette i 

kohorter, selv om regler og politiske føringer kan bli endret.  

Fra høsten ønsker AKS om mulig å ha morgenåpent igjen, men man kan ikke si sikkert at dette blir 

mulig. Hvis mange går ned til halv dag på AKS, kan det få store økonomiske konsekvenser.  

 

Informasjon fra rektor: 

Leirskole 

Ny avtale med Fagerhøy om leirskole er straks signert. Mange leirskoler har hatt økonomiske 

utfordringer og noen har gått konkurs de senere årene. Skolen har forhandlet seg frem til en avtale 

om fem dager leirskole der skolen betaler fire dager og foreldrene må betale den siste. Det har 

erfaringsmessig aldri vært problemer å samle inn disse pengene fra klassene ved at man oppretter 

klassekasser fra starten av barneskolen og sørger for mindre inntekter f.eks ved sosiale arrangmenter  

underveis i skolegangen, men primært gjennom salg på 17.mai for 5.trinn. Det er uansett ikke en 

ordning man kan velge bort. 

Det er imidlertid uavklart om det blir leirskole denne høsten da det ikke finnes smittevernsveileder 

som dekker slike arrangementer. Skolen har fått klar beskjed fra Utdanningsetaten om å avvente 

planlegging av leirskole; og den kan bli avlyst om ikke regler for overnatting blir noe endret. Når det 

gjelder transport må man antagelig ha en ekstra buss som vil øke utgiftene for transport med ca kr. 



48.000. Det ventes nye beskjeder om leirskole  rundt 1.august og kort tid før planlagt avreise i uke 

34. Skolen forsøker derfor å avklare leirskole med foreldre før sommeren slik at alle er klare til å 

sende barna av gårde dersom det blir mulig.  

Tonsenhagen har allerede meldt inn ønske om å bytte tid for leirskole, men man må anta at det er 

mange andre skoler som også har gjort dette til den enkelte leirskole og avtalen er enn så lenge uke 

34. 

Rektor minner om at man har krav på leirskole og om man ikke får det på barneskole må det da 

gjennomføres på ungdomsskolen. 

Åpning av skolen for de større barna: 

Skolen tok sjansen i motsetning til enkelte andre skoler og åpnet Tonsenhagen for alle 5.-7.klassinger 

11.mai. Dette har gått veldig bra. Barna på disse trinnene har timer tilstede på skolen hver dag i 

tillegg til andre relaterte aktiviteter som lesing, repetisjon og øving. 

Jodtabletter: 

Som ledd i nasjonal beredskap var utdeling av jod-tabletter planlagt før sommeren, men med pålagt 

samtykke fra foreldre. Det er enighet i møtet om at dette kan vente til over sommeren slik at barna  

kan falle til ro etter koronapandemien. Skolen har uansett beredskapslager av jod-tabletter og 

myndighet til på dele ut til barna ved en atomkatastrofe.  

Skoleavslutning mv: 

Det er en vanskelig avveining mellom smittevern og tradisjoner. Den årlige fotballkampen mellom 

voksne og barn er viktig for barna, men må kanskje avlyses i år. Skolen gjennomfører natursti, men 

med barna i mindre grupper. 

Avslutning 7.trinn planlegges allerede av klassekontaktene der og man håper på positive endringer 

den 15.juni. 

Felles sommeravslutning på skolen utgår i år. Det oppfordres til at klassekontaktene i stedet 

arrangerer noe klassevis og utendørs.  

Lærer neste skoleår: Det vil snart bli gitt trinnvis info om lærer-kabalen for neste år.  

Skolebehovsplanen: Denne er utsatt ett år.  

 

Diskusjoner i FAU 

Det er et ønske at tegningene barna har laget av regnbuer og håp under koronapandemien samles 

inn og gis til byarkivet. 

Skolen har mottatt en del informasjon om Hjertesoneprosjektet med mulighet for å søke om midler 

til utbedring av trafikale utfordringer rundt skolen. Vi fikk ikke tilslag på slike midler da vi søkte i fjor, 

men søker i år igjen. Det er har vært diskutert både store og mindre prosjekter som enveiskjøring i 

Anna Rogstads vei, ny droppsone for foreldre med bil og flytting av snuplass for bussene til 

Krigsskolen; til fastsdumper i bakken i Rødbergveien ned fra skolen mot Linderud. Trafikkgruppen 

holder uansett i dette og vil bl.a kontakte Rødtvet skole som søkte og fikk penger i fjor. Det er lagt ut 

en del informasjon om prosjektet på FAU sin interne informasjonskanal og det vil bli utformet søknad  



Innmeldt, men ikke tatt opp i dagens møte: Endringer i ungdomsskoletilbud og evt sammenslåinger 

Vollebekk/Linderud. 

 

Neste møte: 02.06.20 kl.19:00 – fortrinnsvis som videomøte på Zoom 


