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Referat fra uformelt FAU-møtet  

Torsdag 23. april 2020 

Virtuelt møte på Teams kl. 17:30 – 19:00 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars)

Godkjent

2. Åpning

Myndighetene har nå besluttet at er trygt å gradvis å åpne opp samfunnet vårt igjen. Som følge åpnet de

aller fleste barnehagene på mandag og i kommende uke åpner 1.-4.trinn ved Urra og andre skoler i

landet.

For å sikre at dette skjer på en trygg måte er det utarbeidet både en nasjonal veileder som dere kan finne

her: Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020.

På tirsdag 21. april deltok FAU leder på innspillsmøte angående åpning av Urra sammen med DS- leder,

tillitsvalgte Fagforbundet og Utdanningsforbundet, verneombudene og skolen ledelse. Dette var et godt og

åpent møte hvor alle deltagerne fikk mulighet til å gi innspill til skolens ledelse som i samarbeid med

læreren vil utarbeide nødvendige planer for oppstart og gjennomføring av skolen for 1.-4.trinn ihht til

overnevnte veileder. Det er forventet at disse planen vil bli kommuniser til elever og foreldre senere i

denne uken.

Basert på tidligere diskusjoner i FAU knyttet til deling av informasjon samt erfaringer fra overnevnte

innspillsmøte kalles det inn til uformelt møte i FAU i morgen.  Formålet er å gi foreldrerepresentantene en

mulighet til å sette seg inn i og snakke sammen om overnevnte veilederen på tvers av klasser og trinn slik

at vi som foreldrerepresentanter har en god forståelse av hva den inneholder. Tanken med dette er å

sikre at vi som foreldrerepresentanter kan svare på eventuelle spørsmål fra foreldregruppen på en god og

enhetlig måte i etterkant av at skolen ledelse har informert elever og foreldre om planene og rammene for

åpning av 1.-4. trinn. Tanken er at dette vil kunne bidra positivt til å gjøre åpningen av skolen til en trygg

og god opplevelse for foreldre og elever.

3. Innhenting av erfaringer og lærdommer fra den foregående periode, 1.-10. trinn

Foreldrene opplever forskjellige løsninger på forskjellige trinn, men likt på tvers av trinnet. Stort sett har

det vært bra opplegg. Noen opplever at det har vært mye skriving og lite

interaksjon/samarbeid/gruppearbeid. Etter at elevrådet hadde sin ringerunde kom det frem at noen sliter

med å finne motivasjon til hjemmeskole og at man er mye alene. Generelt sett er det inntrykk av at

Uranienborgskole er langt fremme i forhold til god hjemmeskole og har gitt oss et godt inntrykk.

Forslag fra foreldregruppen:

Sjekk-inn med kamera på

Teams møter med kamera på regelmessig under dagen

Storefri med mulighet for å delta i Teams møte

Viktig med struktur

Matche elever for å være sikker på involvering

Opplegget fra lærerne burde engasjere elevene utover dagen slik at de blir mer sysselsatt

Spørsmål fra foreldregruppen:

Hvor lenge skal 5-7 trinn og 8-10 trinn ha hjemskole?

Svar: Foreløpig ikke noe svar på dette. Smittevernregimet vurderes og justeres med 2 ukers intervaller

foreløpig. Tiltakene blir fortløpende vurdert etter at man opplever konsekvensene.
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4. Gjennomgang av nasjonal veileder for å skape felles forståelse, 1.-10. trinn 

Lars Skari (Leder FAU) gjennomgikk smitteveilederen 

 

Smittevernveilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

 

FAU har gitt følgende innspill til skoleledelsen: 

Viktig at man prøver å skape normalitet for alle skolebarn så snart som mulig ved å få ALLE elever tilbake 

på skolen. 

Lag et opplegg som er enklest mulig og som kan appliseres på alle trinn slik at det blir enkelt og starte 

opp skolen for trinnene på kortest tid, når det er mulig. 

 

Skolen informerer om:  

Foreldrene må levere ved «porten» til skolegården.  

Man ser på muligheten for å benytte ansatte (timeansatte) men også at bruke de ansatte på AKS i større 

grad. For å få dette til å fungere har man tatt bort morgentilbudet på AKS. 

Det vil bli forskjellige leverings, skole slutt og hente tidspunkter: 

Man etablerer kohortene før man går inn i skolen. Kohortene vil få navn som for eksempel: Gaupe, 

Elefant og Elg etc. 

Informasjon vil komme regelmessig ut fra skolen. I første omgang etter første uke som er prøveuke og 

kontinuerlig ved behov. 

 

Spørsmål/Innspill fra foreldregruppen: 

Hva med garderoben? Hva skjer hvis det blir regn? 

Garderobene brukes ikke, dette for å unngå blanding av kohorter. Sekk og uteklær tas med inn i 

klasserommet. Ved regn kan garderoben benyttes for å bytte/henge klær hvis behov for det, men da på 

en organisert måte slik at kohortene ikke blir blandet. 

Det er viktig med klare føringer på hvordan man skal forholde seg ved henting og levering da det 

fort utilsiktet kan oppstå store grupper med foreldre. 

Vil det bli normal timeplan inklusive gym? 

Ja. Flerbrukshallen søkes om å få tilbake når skolen åpner (skolen er i dialog med etaten) både med 

tanke på gym, men også med tanke på om det er dårlig vær ved planlagt uteskole flerbrukshallen kan for 

eksempel brukes til undervisning. 

Det er behov for 10 trinn å komme tilbake på Uranienborg skole for å få en avslutning på den 10 år 

lange utdanningsreisen. 10 trinn burde derfor prioriteres i forhold til tilbakeføring til fysisk skole. 

Siden det legges opp til mye uteskole burde det også planlegges turer slik at man får bevegd seg. 

Det er stort behov for dette etter den stillesittende perioden som har vart. 

 

5. Hvordan kan foreldrerepresentantene og FAU bidra til å gjøre åpningen av skolen til en trygg og 

god opplevelse for foreldre og elever, 1.-4.trinn 

 

På Uranienborg blir det omtrent 24 kohorter dette er en stor logistisk, kompleks operasjon. FAU 

oppfordrer foreldrene til å være tålmodige og støtte opp om de løsninger som skolen velger slik at det blir 

en fin oppstart.  Del gjerne smittevernveilederlinken med alle i klassen på Facebook eller andre 

kontaktpunkter/kanaler. 

 

Oppfordre til å ta med barn fra kohorten til for eksempel parken etter skole med tanke om å skape mest 

mulig inkludering. Inkludere større krets innom kohorten. 

 

 

6. Avslutning og neste møte 

FAU inviterer til nytt møte i neste uke for erfaringsdeling og eventuelle innspill etter erfaringer med 

innkjørings uken. Innkalling sendes så snart som mulig. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/
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7. Annet 
FAU gjør oppmerksom på at det nå er åpnet opp for at foreldre med en ektefelle/samboer i 
samfunnskritisk arbeid kan søke om å få fysisk skole for barna. 
FAU leder har søkt om slik plass og fått innvilgelse da hans kone har en samfunnskritisk stilling.  
 
 
 

FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019   Torsdag 10.10.2019 
Mandag 11.11.2018 – Fritidstilbud   Mandag 02.12.2019 
Mandag 21.01.2020 – Kontaktlærere Mandag 02.03.2020 – trinn/fokus møte 
Mandag 30.03.2020    Mandag 27.04.2020 – avslutning og læring 
Mandag 21.09.2020 – intro og årsplan 
 
Møter med kontaktlærere 2019/2020: 
Tirsdag 21.01.2019 – forberede foreldremøte 
 
 
 
Tilstede: 
 

Trinn A A B B C C trinn 

Navn   navn   navn   

1 Joanna Nissen-Meyer X 
Line Støvre-Flåtteng 
 X 

Gunn Hildrestrand 
  

1 

1 
Silje Vigerust Vinjar 
 

 
Anna Yevseyeva 
  

Celia Sundt 
  

1 

2 
Helene Ree Ruden 
 

 
Torill Møklebust 
  

Ulf Hordvik 
 X 

2 

2 Anette Thorendal  Edle Blomquist  X Ingrid Amdam  X 2 

3 Ida Håndlykken Kvernstrøm  

Nina Ulstein 
   Elin Myrvoll   

3 

3 
Noor Khan 
  

Krister Øie Braute 
  

Ginette Ahuja 
  

3 

4 Stine Melfald  Alf Gunnar Nygjerde  Alanne Solberg   4 

4 Simen Fure Jørgensen  Jannicke Berle  Siri Wadd Henrichsen  4 

5 Hilde Bekier-Larssen   Kaia Huus  
  
Siri Kloster    

5 

 Nina Hauge  Lisa Golden     

6 Maria Strand X Bjarne Ruglesjøen   Harald Martin Thiis-Evensen  6 

6 Sigrid Vogt Søholt X Marius Halvorsen  Hyosun K Dommersnes   6 

7 Arne-Jørgen Auberg   Rune Mørck Wergeland  Geir Knutsen  7 

7 Jon Land     Lars Armyr  
7 

8 Hanne Marit Svensrud  
X Isabel Nesse Bjørklund  Marthe Espolin Sletmo   

8 

8 Gry Gjermundsen  Benedicte Waage  Jørn Ola Birkeland  
  8 

9 Sigrid Engeland X Line Nilsen X    9 

9 Natasja Helena Marie Harung  Johannes Goa Ludvigsen    9 

10 Jenny Enzell  Karin Rasmussen X     10 

10 Cathinka Narverud          10 

Leder Lars Andreas Skari X           

Nest 
leder Maria Strand X        

 

DS Thorbjørn Nymo X Michael Hopstock     

 
 
 
 
 
 
 

mailto:celia.sundt@gmail.com
mailto:helenerr@gmail.com
mailto:noor.khan@hotmail.com
mailto:fuglane@gmail.com
mailto:rmw@wask.no
mailto:hmsvensrud@gmail.com
mailto:marthespolin@gmail.com
mailto:jornola.birkeland@gmail.com
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FAU  
Leder: Lars-Andre Skari     Nestleder: Maria Elisabeth Strand 
 
Driftsstyret  
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo  Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug 
1. vararepresentant: Maria Elisabeth Strand           2. vararepresentant: Lars Andreas Skari 

3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim  
 
SMU  
Foreldrerepresentant: Maria Elisabeth Strand Personlig varamedlem: Maria Bonadei 
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo   Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen 
 
Tenketanken for inkludering 
Jon Erik Reinhardsen     Cathinka Narverud 
Kaia Huuse     Cecilie Andersen, lærer 
Marianne Bruvoll     Tonje Anfinnes, lærer 
 
Valgkomite 
Må velges 


