
Referat 01.12.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

 

Deltagere: 

Kari 2grønn + 5b(vara), Kjersti Nerhus, Kjersti Busterud, Marcus Gabrielsen, Mariann 6a, Mona 

Heimerback, Nils Sødal, Ove, Tore Wallem, Veslemøy Faafeng, Elisabeth Rømo, Janne Fredriksen, 

Beate (rektor), Espen Petersen, Anne Berit Evang 6B, Astrid S, Elin 3blå, Iwona Sakour, 

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: Mat & Helserommet blir oppgradert, oppstart etter jul. Universell utforming og 
generelt vedlikehold. 
Det finnes bålpanne og brennere så det kan lages mat ute i perioden, da de ikke 
kan låne av Årvoll som planlagt. 
 
Planlagt å sende ut infoskriv, men usikkert hvordan resten av skoleåret blir. 
Juletradisjoner, alt med foreldre utgår. 
 
AKS har hatt lysfest. AKS holdes på tvers av trinn for å holde kvaliteten oppe, 
mulig det må legges om de siste ukene med 2 og 2 samarbeidende kohorter for å 
unngå så mange i karantene om smitte skulle skje. Møter på skolen og i 
beredskapsgruppa denne uka. Mye smitte på naboskoler i dalen. 
 
Wenche leder et flott elevråd. Beate er med på noen av møtene. Opptatt av 
hvordan tilpasse koronasituasjonen og hvordan man har det på skolen. Lage film 
fra 24 klasser som adventskalender. Kan ikke deles med foreldre. 
 
Digital praksis FAU 1.trinn og skolens 1.trinn – brevveksling og skolen har svart. 
Må være klar til en eventuell stenging av skolen, da må kompetansen være på 
plass. 
Spørsmål: Tekniske ting ikke på plass på 4.trinn ved hjemmeskole. Skal det være 
kontakt med lærer i løpet av dagen? 
Svar: Lagt opp til at man tilpasser selv. Det er laget en instruks for hvordan 
fjernskole skal være. Beate sjekker opp. Forskjellig måter å jobbe på for 
småskolen og de litt større. 
 
IKT-konsulent er ansatt. 50% drift og 50% veiledning 
 
Beate tar opp at klassene må øve på Teams igjen – i tilfelle fjernskole 
 
Skolemiljøgruppa hatt møte med Sosiallærer Tina om det å være i karantene, 
både klassevis og om man er den eneste i klassen. 
 
Møte med andre rektorer i bydelen i dag. 
Hvordan gjør man det andre steder. 
De små hører bedre etter enn de store barna. 
 
Spørsmål om hvordan det gjøres på Årvoll og mindre kohorter for ikke å sette 
hele trinnet i karantene. Skolen har vurdert det, men det er krevende og krever 
ekstra organisering og flere voksne.  
Linderud som baseskole sender hele trinnet i karantene uansett. 

 
 
 
 



 
Fremskynding av juleferie? 
Ikke i Oslo. Men kanskje rødt de siste 2 ukene , eller hjemmeskole. 
Opp til hver enkelt kommune å bestemme, ikke hver enkelt skole. 
 
Ungdomsskole-fremtid: 2025 åpner det på Økern, vil lette trykket i hele 
området. 
 
Deling av informasjon ved smitte på skolen: 
Det er ønskelig at ikke bare trinnet får beskjed, men hele skolen. 
Skolen har vurdert det, men det blir ekstra-arbeid. Det legges på hjemmesiden. 
FAU har fått beskjed. 
Skolen tar det til etterretning, og nevner at beskjed i såfall vil komme sent i 
varslingsrunden. 
 
 
 

Annet Ipad: 
Ikke bare 1.trinn, men alle trinn. Janne ønsker at noen lager en plan om hvordan 
vi går frem videre. Er det bare for dårlig informasjon – eller er et å gå inn i 
problematikken rundt dette. 
Bør undersøke hva som er ønsket utfall, FAU har ikke god nok oversikt. Dersom 
FAU skal uttale seg må det være representativt – ikke bare høre de med sterke 
meninger den ene eller den andre veien. 
Kjersti N sendt innspill fra forrige møte til Beate. Skolen har svart punkt for 
punkt. Gjøre en bredere kartlegging før man får videre. 
 
Skolemelk:  
Kan sortimentet endres i løpet av året? Astrid følger opp  
 
Skolefoto: 
FAU involvert i valget. 
Kom med tilbakemelding om man er fornøyd eller skal se etter andre. 
 
Blomst til skolen ordnes 

 

   

Trafikk Hjertesone – skjer ikke noe nå 
Stopp i vintermånedene 
Skolen må gjøre elevvandringen 
Kartlegging fungerer kun på PC ikke ipad 
 
Mindre tiltak: 
Ikke hørt noe tilbake 
 
Trafikkvaktordningen: 
Laget men må sendes til skolen for utsendelse 
 

 

Skolemiljø Hatt møte med Tina. Skal ha møte 1 gang i mnd videre.  
Roligere og færre konflikter i utetiden under korona. Finne alternative sosiale 
opplegg ifbm jula, skole/klassemiljø ved hjemmeskole/karantene. Oppleves ulikt 
men lærerene skal løse dette på teamene sine. 
Bursdagsfeiringer? Utarbeide kjøreregler/tips 
 
Vennegrupper: Opplever skepsis pga smittetrykk. Bør det være retningslinjer 
eller skal man få velge selv? Komme med noe på nyåret. 
 

 



Hjemmeskole: Det er sagt at mye vil være gjort annerledes, men erfaring er at 
det gjøres som i våres – som ikke fungerte. 
 
 

AKS 1.-4.trinn   

Sosialgruppa Hatt 1 møte. Planlagt videre aktiviteter.  
Forsøke å få ti skøytekveld i februar. 
Ønske om at klassekontakter kommer med innspill til aktiviteter som kan deles 
på tvers. 
 

 

Natteravn 5.-
7.trinn 

Har kontakt med Årvoll  

 


