
Referat FAU-møte 1. februar 2021 kl.1830  

Møtet ble avholdt på TEAMS. 

 

1. Rektor orienterer 

Skolen går fra rødt til gult nivå fra onsdag 3/2. Dette nivået er veldig mye enklere å håndtere for 

skolen. Alt går tilbake til «vanlig» (inkludert AKS), men selvfølgelig med normale smitteverntiltak. 

Rødt nivå har fungert tilfredsstillende, kun 6. og 7. trinn som delvis har måttet ha hjemmeskole. 

Rektor håper det blir værende stabilt på gult nivå fremover, men er forberedt på raske endringer. 

Rødt nivå krever mer bemanning, og er derfor også dyrere. Den siste tiden har det vært fullt fokus på 

drift og tilpasninger i forhold til endrede smittevernnivåer, og rektor har derfor lite annet å melde i 

dag. 

Spørsmål om renhold: Det ble stilt spørsmål om det skorter på renholdet på skolen basert på 

renholdsnivået som oppleves ved aktiviteter på skolens områder etter skoletid, særlig i området i og 

rundt gymsalen på kveldstid. Rektor forklarer at det til vanlig er stramt program i gymsalen gjennom 

hele dagen og vanskelig å få til renhold i programmet. Vask i forkant av fritidsaktiviteter på kveldstid 

må besørges av de som bruker salen. Andre skoler krever at foreldre/trenere står for 

hygiene/renholdstiltak i forbindelse med lån av lokaler utenfor skoletid. Rektor skal sørge for at det 

går ut informasjon til dem som leier lokaler om renholdsrutiner ved utleie, dvs at de som bruker 

salen står for vask/rydding før og etter bruk av lokaler. 

2. Orientering fra Venneforeningen: 

Venneforeningen har fått ny leder, Catharina Vogt. Vogt informerte kort om status for 

Venneforeningens arbeid. Per nå må alt av årlige sosiale arrangementer utsettes, men man håper det 

blir mulig å få til arrangementer for elevene nærmere sommeren. 17. mai kan eventuelt arrangeres 

med mindre grupper, men alt avhenger av smittenivå og videre anbefalinger. Det sendes ut 

informasjon om muligheten for å bidra til Venneforeningens arbeid, med forslag om 400 kroner per 

husholdning. Det er frivillig å bidra. Det er en del usikkerhet knyttet til både inntekter og utgifter det 

kommende året basert på at man ikke vet hvilke arrangementer som kan gjennomføres.  

Ellers vil Venneforeningen gjerne bidra med noe som viser at barn og foreldre setter pris på lærernes 

innsats, og oppfordrer rektor til å foreslå et passende tiltak/oppmerksomhet. 

3. Temakveld for foreldre  

Temakveldgruppen er i dialog med Barnevakten om å få til et digitalt arrangement med foredrag og 

diskusjon for foreldre. Tema blir bruk av digitale medier tilpasset barn på 1.-4. trinn. Vi prøver å finne 

en dato etter vinterferien for gjennomføring. Selv om fokus er på 1.-4. trinn, sendes invitasjonen til 

alle foreldre. Invitasjon ferdigstilles når dato er klar. 

4. Facebook-gruppe Vinderen  

FAU Vinderen er invitert til å bidra som samarbeidspartner for å få opp en facebook-gruppe for 

lokalmiljøet på Vinderen. FAU er positive til dette, og ser det som en fin kanal hvor man kan 

informere og engasjere lokalbefolkningen i noen av sakene vi jobber med. Det er litt usikkert hvordan 

dette skal administreres, og FAU-leder diskuterer det praktiske rundt administrasjon av siden med 

initiativ-tager og andre samarbeidspartnere i lokalmiljøet.  



5. Skolebehovsplanen og Hafslundtomten  

Skolekapasiteten på ungdomstrinnet i bydelen er sprengt, og den planlagte nye ungdomsskolen på 

Hoff er forsinket og vil ikke være ferdigstilt før i 2028. I mellomtiden ser UDE ut til å være bestemt på 

å løse kapasitetsmangelen ved å bygge midlertidige brakker på Ris ungdomsskole og utvide denne fra 

7-parallell til 9-parallell. FAU er skeptiske til denne løsningen og de negative konsekvensene det vil 

medføre, og har engasjert seg i arbeidet med å finne alternative løsninger. Samtidig er det forventet 

en ytterligere vekst i elevtallet i årene som kommer. Det haster med å finne gode løsninger for 

ungdomstrinnet.  

I dette arbeidet har Hafslundstomten på Frøen dukket opp som en aktuell lokalisasjon for en ny 

ungdomsskole, men denne tomten ser per nå ut til å være tiltenkt nye boligprosjekter (som vil 

medføre ytterligere press på skolene i nærområdet). FAU vil arbeide for at Byrådet / UDE sikrer seg 

tomten til skoleformål og tar dette inn i Skolebehovsplanen. FAUs Skolepolitikkgruppe og 

Samarbeidsgruppe arbeider videre med å konkretisere hvordan man skal angripe saken. 

6. Oppdatering fra de forskjellige gruppene. 

Trafikk: Rødt nivå har medført mindre trafikk i krysset, og dermed har man valgt å utsette å invitere 

politiet på «befaring». Det er forslått å lage en digital meldeordning hvor alle foreldre kan være med 

å rapportere hendelser som observeres i trafikken, evt med bilde. Trafikkgruppen jobber videre med 

dette forslaget. 

AKS: Det er noe uklart hvordan kohorter og smittevern praktiseres på AKS opp mot nivå og tiltak for 

øvrig. AKS-gruppen tar kontakt med AKS og undersøker dette nærmere.   

 

 

Representanter til stede  

Klasse Representant Til stede  

1A Lena Redigh Drønnesund  

1B Camilla Stensland X 

1C Mariann Stormyrbakken Renshus X 

2A Karl Christian Waage Mathisen X 

2B Karoline Augestad X 

2C Anders Bergersen X 

3A Øivind Stadheim Qvale X 

3B Stein Richard Thorsen X 

4A Helena Kruse-Jensen X 

4B Hanne Støre Valeur X 

4C Karoline Augestad X 

5A Eirik Jacobsen X 

5B Camilla Stensland X 

5C Mette Marstrander  

6A Kirsti Ellefsen X 

6B Morten Hammer X 

6C Cecilie Gudesen Torp  

7A Liv Ingrid Mellemseter X 

7B Amanda Roberts X 

7C Hilde Haugen Kallevig   



Gjest Catharina Vogt (Venneforeningen) X 

 

 

Referent: Hanne Valeur 

 


