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Klasse FAU representant 

1A Wilhelm Bjølseth 

1B Lars Christian Bråten 

1C Katinka Holtsmark 

2A Karen Helene Senstad 

2B Jan Briseid 

2C Cathrine Moksness 

3A Marte Braathen 

3B Elise Hilland 

3C Katharina Vangen 

4A Kristine Tonning 

4B Josefin Titelman 

5A Kirsti Bull 

5B Vivi Mathiesen  

6A Stine Bakkejord 

6B Marit Ottestad 

7A Cathrine Moksness 

7B Anne-Kristin Wadahl 

 

1. Godkjenning av agenda, innkalling og referat 
a. Agenda, innkalling og referat fra siste møte godkjent. 

2. Siste fra rektor 
a. Administrasjonen skal jobbe med budsjett og strategisk plan i januar.  Budsjettet skal 

godkjennes 21. januar og strategisk plan 22. februar.  

b. Skolen planlegger foreldremøte for alle trinn med mobbeombudet den 26. januar. 
Informasjon kommer. 

c. Koronasituasjonen: Skolen er på gult nivå. Det innebærer at hvert trinn har egne soner 
i friminuttene. Utstrakt testing av elever og ansatte har overtatt for TISK. Ansatte i 
skolen kan teste seg ut av karantene på dag 1 for å gå på jobb. Det er for å sikre 
bemanningssituasjonen i skolen. Skolen har p.t. en lærer i karantene og 22 elever 



fraværende (årsak ikke kjent). Alle lærere som ønsker 3. dose vaksine settes på 
prioritert liste. Alle elever får ny pakke med selvtester og elevene skal ta test før 
skolestart hver tirsdag og fredag. Ansatte får også selvtester. Skolen forholder seg til 
retningslinjene de får fra byrådet. Det er de som avgjør hvilket nivå skoene skal våre på 
(i samarbeid med bydelsoverlegene) 

d. Ny sosiallærer, Arvid Bjørklund, er på plass. Inga Jonasdottir (AKS) er tilbake fra 
permisjon så nå er ledergruppen fulltallig. 
Om tilgang på vikarer: Utdanningsetaten har etablert en «vikarpool» som skolene kan 
benytte seg av. Det er mange mulige vikarer i området, på grunn av Kringsjå 
studentby, som kan stille på kort varsel. Skolen har ennå ikke gjort bruk at 
Utdanningsetaten sin vikarpool. 
 

3. Spørsmål til rektor  
a. Spørsmål til rektor om lærerne får noe støtte eller veiledning fra skolen ved omlegging 

til digital undervisning.  
Svar: Det er som ved normal skole, lærerne som er ansvarlige for 
undervisningsoppleggene for klassene. Opplever man som foresatte at det er mye/ lite 
så ta kontakt med lærer.  

b. FAU foreslår at klassekontaktene samler informasjon om erfaring fra digital skole (hele 
perioden) og melder tilbake til FAU som kan skrive et samlet skriv til skolen. 
 

4. Evaluere fjorårets og planlegge vårens arrangementer 
a. Kommer på neste møte 

 

5. Siste fra de ulike gruppeansvarlige 
a. AKS – Ikke noe nytt siden sist 

b. Trafikk – sak i NAB om fotgjengerovergangen ved trafoen: 

https://nab.no/bilene-kjorer-pa-barnas-
skolevei/19.25897?fbclid=IwAR2VmCY_E4xQBeKR0lFaQf58zBzW4qw42h8w1P
OYtLG_C4euoZKpKwIbSns 
Svar fra Bymiljøetaten til rektor, der etaten ikke svarer på spørsmålet om veien ned til 
Elverhøy. Dette ønsker vi å jobbe videre med så det blir en bedre løsning 

c. SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker) – ikke noe nytt å melde siden sist. 
Har ikke vært avholdt første møte. Ny frist for innspill på skolebehovsplanen var den 
7.1. Kringsjå FAU har allerede spilt inn og sendte ikke inn noe mer. 

d. Driftsstyret – møte i januar med diskusjon av utkast til budsjett for skolen 

e. SMU (Skolemiljøutvalget) – biblioteket har et trangt budsjett og ønsker seg flere bøker. 
FAU hjelper til med å lage en liste over ønskede bøker. 
Se vedlegg 

f. Skolegård – møtet som skulle vært før jul ble utsatt pga. korona. Det blir nytt møte i 
januar 

g. Foredrag 26. januar – storforeldremøte med Mobbeombudet. Informasjon blir sendt 
på Skolemelding. 

h. 17. mai – forberedelsene er i gang 

i. Bandybanen blir flyttet og skal opparbeides der det er kastebane i dag. Bandybanen 
skal bli omtrent like stor som i dag. Uklar tidshorisont 
 

https://nab.no/bilene-kjorer-pa-barnas-skolevei/19.25897?fbclid=IwAR2VmCY_E4xQBeKR0lFaQf58zBzW4qw42h8w1POYtLG_C4euoZKpKwIbSns
https://nab.no/bilene-kjorer-pa-barnas-skolevei/19.25897?fbclid=IwAR2VmCY_E4xQBeKR0lFaQf58zBzW4qw42h8w1POYtLG_C4euoZKpKwIbSns
https://nab.no/bilene-kjorer-pa-barnas-skolevei/19.25897?fbclid=IwAR2VmCY_E4xQBeKR0lFaQf58zBzW4qw42h8w1POYtLG_C4euoZKpKwIbSns


6. Eventuelt  
a. Kan vi hjelpe skolen med et opplegg for første skoledag? F.eks. et bord for hver 

klasse/trinn med kaffe og informasjon om bl.a. FAU, klassekontakt, datoer og 
arrangement. Karen Helene skriver et forslag som FAU diskuterer på neste møte. 
Rektor: Det er kanskje mer hensiktsmessig å ha dette på førskoledagen i juni?  
 
Det er ikke avklart hvem som blir kontaktlærer for 4B   
Rektor: Foresatte vil få beskjed om hvem som overtar som kontaktlærer når Vegard går 
ut i pappaperm. 
 

b. FAU ønsker ikke at skolen eller AKS skal ha skjerm-baserte underholdningsopplegg (jf 
hjertesukk til rektor).  
Rektor: Det skal og må være rom for å se filmer som grunnlag for drøftinger, 
informasjon og opplysning. Elevrådet skal få saken til uttalelse, AKS er informert og 
skolen har allerede en felles plan for spisetiden og hva som kan gjennomføres i 
forbindelse med spising. Vi skal allikevel ha et bevisst forhold til når og hvorfor vi 
benytter film/ skjermbasert underholdning sammen med elevene. 
 
FAU vil fortsette å melde ifra til skolen om vi oppfatter at det blir for mye digital kos på 
Aktivitetsskolen 

Neste møte onsdag 2.2.2022 

Saker meldes inn innen onsdag 26.januar 

 
 

 


