
Referat til Fau-møtet møte 8. juni 2020 

Sted: Zoom 

Tidspunkt: 19:00-21:00 

 

Dagsorden: 

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

Godkjent. 

2. Informasjon fra skoleledelsen, ved Morten Sesseng 

• Ny rektor, Brit Bøymo 

Starter 1. august. Presenterte seg kort. Har lang ledererfaring i Osloskolen, og mye 

erfaring med tverrfaglig arbeid også fra Bærumsskolen. Har bakgrunn fra hele 

løpet fra 1.-10. Trinn. Ser fram til å starte på Bøler. 

• Covid19 og situasjonen i vår og situasjonen til høsten 

Har gått bra. Det har vært krevende, men lærerne har vært positive og har kastet 

seg inn i de nye utfordringene. Har lånt ut iPader og PCer til enkeltelever som har 

hatt behov for det. Hjemmeundervisningen har gått over all forventning, mye også 

takket være innsats fra foreldre og elevene selv.  

Tida etter at skolene igjen åpnet med noe undervisning på skolen har vært 

krevende organisatorisk, med mange endringer og stadig omstilling.  

I dag driftes skolen med utgangspunkt i ”gult nivå”, dvs. er tilbake i tilnærmet 

ordinær drift med alle klassene på skolen. 

Planlegger for gult nivå til høsten, og det betyr at klassene er som nå, at de kan 

være på skolen samtidig. 

Spørsmål:  

- Vil det bli gjort noen evaluering av læringsutbytte for elevene i koronaperioden?  

Morten svarer at lærerne har god oversikt over hva elevene har fått med seg, og har 

vært i hyppig kontakt med elevene underveis. Det har vært en helt spesiell 

situasjon, så vi kan nok ikke forvente at elevene har fått optimalt utbytte. Det vil 

gjennomføres nasjonale evalueringer.  

Spørsmål:  

- Spredningen vil være større mellom elevene til høsten. Hvordan tenker man å 

følge opp det? 

Skolen vil nok starte skolen med en mer omfattende kartlegging enn til vanlig. 

Skolen må nok ha et større fokus på høsten rundt enkeltelever, mindre grupper og 

tettere oppfølging. 

- Hvordan vil skolen bruke de gode erfaringene fra denne perioden? 

Nøster litt i erfaringene nå, og vurderer hvordan man kan starte høsten med li 

For eksempel har man gjort gode erfaringer med uteskole som kan utnyttes bedre 

til høsten.  

Spørsmål:  

- Det kan bli vanskelig å evaluere for 10. trinn. Det er svært ulikt hvordan elevene 

har taklet situasjonen, og skulle gjerne ha gitt noe tilbakemelding til  

Svar: Lærerne på trinnet har fra dag 1 vært svært opptatt av å følge opp elevene 

mot eksamen, og for å gi elevene god opplæring, oppfølging og vurderinger. Har 

selvsagt ikke vært optimalt for alle hele tiden likevel, ser det.  

  



• Skolestart for 1. klasse og 8. Klasse 

Planlegger at det går som vanlig.  

Få nye elever på 8. trinn foreløpig, har fullt med egne elever. Bruker elevmentorer 

fra 9. trinn for at elevene skal bli kjent. 

• Avslutninger (spesielt 10. klasse –7. klasse) 

10. trinn: Høytidelige klassevise vitnemålsutdeling med to foresatte. Tre runder, 

ellers som før. 

7. trinn: Avslutter på skolen på fin måte på dagtid med kontaktlærere, men ikke 

med foreldre.  

Andre trinn: Det avslutninger for elevene, men ikke med foresatte.  

• 17. mai 2021 og ansvar for arrangement på ettermiddagen 

Oppfordrer FAU på Bøler skole til å kontakte FAU på Nøklevann for å komme 

fram til ny løsning. For eksempel dele inntektene fra neste års 17. mai? 

Nøklevann skole ønsker å fortsette å alternere samme år som til nå, dvs. å ikke gå i 

tog i byen neste år (de går annethvert år og skulle gått i år).  

Forslag om å ha hvert sitt arrangement på Bøler og Nøklevann neste år. FAU-

styret tar det med til Nøklevann og bringer det inn på FAU-møtet igjen til høsten. 

• Natteravn og 18. juni (avslutning for 10. trinn). Oppfordrer til å ta kontakt med 

Kjetil Bull for å avklare tidspunktene.  

 

3. Informasjon: 

• Informasjon fra og innspill til driftsstyre 

Ingen innspill.  

• Informasjon om samarbeidsmøter mellom FAU-styret og skoleledelsen  

Cecilie viser til tidligere informasjon rundt temaet (forrige FAU-møte). Ellers 

ingen saker.  

• Informasjonssaker og tilbakemeldinger fra ulike grupper under FAU 

Ingen saker 

 

4. Valg: 

• Styremedlem til FaU: 

Tonje Haugberg: (tonjehaugberg@gmail.com) 

 

• Det er behov for ett styremedlem til. Velges til høsten. 

 

• Valgkomité –to medlemmer – tas til høsten 

 

• Valg av medlem til SMU – Skolemiljøutvalget: 

Sissel Rostøl Bakken (3c og 6c trinn 2019-2020) 

 

FAU-styret per dags dato: 

Leder: Synnøve Skarsbø. Går av. Må velges ny leder. 

Nestleder: Cecilie Dalland (ceda@oslomet.no. Velges til leder for ett år. 

Kasserer: Kjell Einar Frøseth-Vestli (kjellev@gmail.com) 

Styremedlem: Eirik Lund (lund_eirik@hotmail.com) 

Styremedlem: Ragnhild Meisfjord (rmeisfjord@gmail.com)  

Velges som nestleder for ett år. 

Webansvarlig: Kjetil Hovding (kjetil@hovding.no) 
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Styremedlem: Gøril B. Lyngstad. Går av. Må velges ny representant. 

Natteravnskoordinator: Kjetil Bull 

 

Nytt styre fra 01.08.2020 

FAU-styret per dags dato: 

Leder: Cecilie Dalland (ceda@oslomet.no.) 

Nestleder: Ragnhild Meisfjord (rmeisfjord@gmail.com) 

Kasserer: Kjell Einar Frøseth-Vestli (kjellev@gmail.com) 

Styremedlem: Tonje Haugberg: (tonjehaugberg@gmail.com) 

Webansvarlig: Kjetil Hovding (kjetil@hovding.no) 

Natteravnskoordinator: Kjetil Bull 

 

 

• Valg av klassekontaker – dette må helst gjøres før sommerferien.  

Har vært krevende med foreldremøter nå, mange har ikke hatt. 

Cecilie melder fra til ny rektor om at vi ønsker det skal følges opp tidlig til høsten 

sånn at foreldrekontakter kan være klart tidlig. FAU-leder har pleid å være tilstede 

første skoledag og orientere kort om betydningen av å engasjere seg.  

Forslag om et enkelt skriv til nye foreldre på første trinn. 

• Foreldreklassetreff 

• FAU-møter 2020/2021, Flerbrukshallen kl. 19:00-21:00 

o Mandag 14. september 2020 

o Mandag 26. oktober 2020 

o Mandag 25. januar 2021 

o Mandag 26. april 2021 

 

• Eventuelt 

1. Klassevise avslutninger? Retningslinjene gjør det vanskelig med samlinger med 

både elever og foreldre. Ta eventuelt kontakt med  

2. AKS: Mange foreldre skuffet, det har stort sett vært film og lite aktivitet for barna. 

Skulle også ha hatt møter med foreldrene i løpet av året som ikke har blitt noe av.  

FAU-styret ser at det må følges opp til høsten igjen. Vurdere egen AKS-kontakt i FAU 

til høsten.  

3. Etterlyser organisert leksehjelp på 1. trinn. FAU-styret følger opp med ny rektor. 

4. Spørsmål om lærerbytte. Det er vanskelig å svare på, det hender det skjer endringer 

i løpet av sommeren som skolen ikke har kontroll på.  

5. Bruk av OneNote i klassene på for eksempel niende trinn. En utfordring at 

foreldrene ikke har tilgang til informasjonen her uten at elevene må logge på med sitt 

brukernav og passord. Ta gjerne kontakt med Ragnhild om dere har erfaringer på 

området som eventuelt kan bringes videre til ny rektor. 

6. NOU 2019: 23 Ny opplæringslov – Forslag om å fjerne lovhjemmel for 

rådsorganene. FAU har nå sendt inn høringssvar på dette (09.06.2020 ble 

høringssvaret sendt). 

7. Hva skjer på uteområdet? Fint med kort informasjon fra utegruppa før sommeren.  

  
 

God sommer til alle!  
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