
FAU-møte 8. september 2020 kl. 18:00 på zoom. 
 
Tilstede: 
Nils 1. og 2. trinn, Lisa 3.trinn, Marte 4.trinn, Bente 5.trinn, Line 6.trinn, 
Aina 9.trinn, Cathrine 10.trinn samt vara for 7.trinn, Ibadet M-avdelingen 
 
Møteleder: Marte 
Referent: Line 
 
Sak1  
Hvordan følger skolen opp barn som er hjemme med milde forkjølelsessymptomer, eller som 
er i karantene pga. smitte hos nærkontakter? Det må påregnes vesentlig mer fravær enn 
vanlig.  
 
Rektor svarer: Det er enkelte elever som er borte fra skolen pga forkjølelse. Det vil helt 
sikkert bli en del fravær utover høsten. Det lages planer for elever som er hjemme, og de vil 
få oppgaver som de bes jobbe med hjemme. Skolen låner to undervisningsroboter som 
kan videooverføre undervisningen fra skolen til elever som må være hjemme over lengre tid. 
Det er også bestilt nye laptoper som elever kan bruke hjemmefra ved sykdom slik at de kan 
få hjemmeundervisning. Det brukes også ipader ute slik at det kan overføres til elever som 
må jobbe hjemmefra ved sykdom. Mer digitalisering må til. 
 
Sak 2 
Smittevern og inndeling i kohorter. Foreldre opplever at det er uklart hvem som kan leke 
sammen og ikke. Femte trinn er tilsynelatende delt i to kohorter slik at ikke alle på samme 
trinn får leke medhverandre.  
 
Rektor svarer: Skolen starter opp med gult nivå. Hvert trinn er i utgangspunktet sin egen 
kohort. Elevene har fått mye informasjon og skolen opplever at elevene vet godt hvor de skal 
være og hvem de kan være sammen med. Kantina er startet opp igjen og Vetlandselevene 
går inn 5 min før elevene fra Oppsal. Vetlandselevene går ut 5 minutter før Oppsalelevene. 
Vetlandselevene som spiser i kantina sitter sammen på scenen, de andre elevene nedenfor 
scenen. M-avdeling er en egen kohort med elever fra 1.-13. trinn. 
 
4.-5. trinn ble i begynnelsen av skoleåret delt inn i 2 kohorter slik at deler av femte trinn 
utgjorde en kohort, og resten av femte trinn utgjorde en annen kohort sammen med fjerde 
trinn. Disse kohortene har hatt undervisning i forskjellige hus. Skolen ser at det var uheldig å 
dele femte trinn i to kohorter. Fremover vil fjerde og femte trinn utgjøre en kohort.  
 
 
Sak 3 
Elevråd: Det er lovbestemt med elevråd fra 5. klasse, men mange skoler inkluderer alle 
barna ved skolen i elevråd. De yngre barna bør også få en stemme og få lov til å være med 
og mene ting om skolehverdagen sin. En elev fra fjerde trinn har bedt FAU om å ta opp 
denne saken. 
 
Rektor svarer: Det er elevråd på ungdomstrinnet og på mellomtrinnet. Her og nå er det ingen 
planer om at de yngste elevene skal ha eget elevråd. Per idag avholdes klasseråd, og de 
yngste elevene får da mulighet til å uttale seg der. Det er tenkt at det skal løses klassevis på 
de yngste trinnene. De ulike trinnene er igang med å velge representanter for sine trinn. FAU 
ønsker at skolen vurderer å igangsette elevråd for de yngste trinnene. Det er 
mange saker elevene på barnetrinnene kan ha ønske om å uttale seg i. Rektor vil ta saken 
opp med lærerne for de yngste trinnene og be de ta det opp i sine grupper. Rektor vil komme 
tilbake til dette på neste FAU-møte 
 



Sak 4 
Juleavslutning. FAU ber rektor avgjøre om det vil bli en felles juleavslutning i år. Det synes 
umulig å gjennomføre en juleavslutning slik vi er vant til å ha med mange mennesker til 
stede. 
FAU og rektor er enige i at årets juleavslutning holdes klassevis. Enkelte trinn med få elever 
har bedt om å kunne ha samle sine trinn sammen. Skolen vil tilby romfordeling og datoer for 
juleavslutning i løpet av høsten. Behovet for tolker er meldt. NAV har strenge regler for 
fordeling av tolker og smittevernsregler. Det kan hende det blir tildelt digitale 
tolker. 
 
Informasjon fra rektor. 
Elev- og ansattgruppe 
I år er det 80 elever på 1.-10 trinn, 3 elever på 1. trinn og noen nye oppover i trinnene. Den 
nye gruppen på VGS har 8 elever. 
Det er flere endringer i skolens ledelse. Morten Hagen er tilsatt som avdelingsleder for 
avdelingen for multifunksjonshemmede fra 1.-13. trinn. Siv Fosshaug skal i år jobbe 50% 
tilknyttet Oslo Met. Og Anne Ma Holtan har gått av med pensjon. Gyri Nævdal skal fungere 
som avdelingsleder for u-trinnet dette skoleåret. Nye lærere og assistenter har også kommet 
til. Vetland vil dette skoleåret utvide sitt samarbeid med Oslo Met og vil ta imot flere 
studenter. 
 
 
Sak 5 
Høstaktivitet. Foreldre på 1. til 4. trinn har ansvar for å arrangere en aktivitet ila. høsten. 
FAU har besluttet å la dette arrangementet utgå i år pga. smittevern. Om noen ønsker å 
arrangere noe klassevis er det selvsagt mulig. Det kan søkes om midler fra FAU til et 
arrangement som ønskes. 
 
Sak 6 
Allforeldremøte og årsmøte i FAU og gjennomføring i 2020. Årsmøtet må gjennomføres. Det 
bør i år gjennomføres på zoom. Det var planlagt å ha et temamøte, slik det er gjort noen 
ganger tidligere. Dette er vanskelig å få til digitalt. 
 
Eventuelt  

 Skolekataloger - Kasserer har fått inn en del beløp fra de ulike trinnene og overfører 
disse til skolen når katalogene har kommet. 

 FAU har p.t. ingen nestleder i og med at forrige nestleder var foresatt for elev i 
10.trinn. Vi kan fortsette uten å ha nestleder fram til valg i januar 2021. 

 Til neste møte vil det presenteres hva FAU har funnet ut fra undersøkelsen om 
spesialundervisning som ble avholdt før sommeren. 

 Neste møte i FAU avholdes 06.10.20. 


