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Informasjon ved skolen ved fungerende rektor 

Har en del smitte om dagen – det sendes ut meldinger daglig (per de klasse det gjelder). Opplever at 

mange av tilfelles fanges opp av selvtestene.  

Bemanningssituasjonen går foreløpig rundt, men skolen har løpende kommunikasjon dersom det 

skulle bli prekær bemanningssituasjon.  

Skolen mottar også mange henvendelser fra foresatte som spenner spekteret fra åpen skolen til 

ønske om strengere tiltak. Her må skolen forholde seg til de reguleringer som gjelder, og har ikke 

rom for å ha egne retningslinjer – ei heller har de mulighet til å uttale seg om dette.  

Fagfornyelse/ny læreplan: Her blir skolen jevnlig forsinket pga endrede tiltaksnivå i covidsituasjonen. 

Plangruppeseminaret før jul la mange planer for nyåret som dessverre har blitt lagt på is pga gult 

nivå. Dette legger stor demping på kollektivt arbeid mellom lærerne og annen fagutvikling.  

Kameraovervåkning er innvilget.  

Spørsmål om fjerning av lillefri: Lillefri ble nylig tatt tilbake for 5-7 trinn. Hvordan ser skolen for seg at 

dette skal løses når det nå ved gult nivå har blitt borte igjen? Skolen ønsker å fortsette med lillefri når 

de er tilbake på grønt nivå. Lillefri på gult nivå er vanskelig mtp på bemanning. Ved neste skoleår skal 

skolen se på logistikkløsningen her – det tegnes opp bilde med felles storefri og lillefri fra 1-7 trinn 

som ønske.  

Spørsmål om skolegenser: Er det planer om skolegenser? Her er skolen usikker. Det er ikke noe som 

er i budsjettet til skolen og tidligere har dette blitt finansiert av foreldre, FAU og annen spons. 

Dersom det er ønske fra FAU at skolegenser skal kjøpes inn er skolen villig til å samarbeide om dette. 

OBS her bør det kanskje komme ny logo siden nåværende er det gamle skolebygget. Her ønsker også 

AKS å få være med slik at evt ny logo speiler både skole og AKS.  

Det var i utgangspunktet planlagt karneval for 2. og 3. trinn 17. februar. Hva tenker skolen om 

gjennomføring av karneval? Her viser skolen til retningslinjer gitt av kommunen/nasjonalt. Skolen er 

pålagt kohort-inndeling (per nå er det per klasse og ikke hele trinn). Privat er vel maks antall 20 

personer. Uansett ser det vanskelig ut for karneval per nå på gult nivå. Skolen har ikke fått signaler 

om grønt nivå utover at det vurderes hver uke i Oslo kommune.  

Hvilke tanker har skolen om bussing ved rehabilitering av skolen: Det er 2 alternativer forespeilet nå, 

buss og areal for midlertidig skole. Av personlig erfaring forteller rektor at elevene påvirkes lite av 

bussing fordi transporten er trygg og skoledagen går sin vante gang. En mister nærskolen i 

nærmiljøet. Skolen mister kontakten med de foresatte i f.eks i hentesituasjoner osv. Får ikke 

observert hvordan barna interagerer med de voksne på skolen/AKS. I tilfeller hvor elever blir syk på 

skolen osv må de hentes og kan ikke gå hjem på egenhånd som ved skole i nærmiljøet. I alt fungerer 

det fint, men er ikke optimalt.  

Spørsmål om det meldes avvik: Skolen forteller at det kommer nye luftmålinger i rommene til 5. trinn 

da det har vært mange klager. Det har tatt tid å få til dette med mye innsats fra skolens side. FAU 

nevner at det muligens ikke meldes nok fra de andre klasserommene – i dette tilfellet fra rommene 

til 1. klasse – og ber skolen se på dette med avviksmelding. Skolen forteller at de melder hver dag og 

oppfordrer hvert enkelt til å ta kontakt med kontaktlærer dersom det ønskes å meldes mer. FAU 

forteller også at de ansatte også må melde HMS avvik (ikke i ORRA systemet) slik at det kommer i 2 



kommunikasjonslinjer med tanke på rehabilitering av skolen. Skolen har avviksmeldinger som fast 

punkt i LAMU (lokalt arbeidsmiljøutvalg).  

FAU: nevner at det er veldig varmt i Aulaen i dag. Skolen forteller at de har fått installert ny server 

ved siden av aulaen og det muligens må justering av ventilasjon til. Skoen skal bringe videre til 

driftsleder.  

Informasjon fra AKS ved AKS leder Linda 

Per nå jobber med rammeplanfornyelse. Denne baserer seg på mange av de samme rammene som 

skolen har mtp verdirammer, bærkraftig utvikling, mangfold osv. Det er en del kompetanseheving 

blant de ansatte som er i gang og som skal fortsette fremover. Har holdt på siden høsten. AKS har 

dessverre en god del vikarer inne nå pga covid. Dette gjør det litt vanskelig med planlegging og 

gjennomføring av dagene og ift rammeplanfornyelsen.  

AKS har fått innspill fra FAU og andre som de skal se på når vi går tilbake på grønt nivå. Furuset 

allidrett er per nå eneste tilbudet AKS kan benytte seg av per nå pga covid fordi der er de medlem.  

Per nå legger AKS opp til variasjon og kvalitetstid ved å benytte seg av nærmiljøet.  

Spørsmål fra FAU:  

Kan ungene være i Solskogen i AKS-tiden? Ja, det kan de. AKS benytter seg av småskogene rundt 

skolen i stor grad i hverdagen – Solskogen er tilgjengelig fritt.  

FAU lurer på om AKS kan benytte seg mer av de andre klubbene/tilbudene som er i området? Ja, AKS 

vil gjerne at det tipses direkte fra/om personer som er involvert i disse klubbene/tilbudene da det er 

lettere å få det på plass. AKS spesifiserer at det skal være et samarbeid og at det må være 

gratisbasert. Det nevnes også at det er en relativt stort AKS miljø med 260 barn. 

AKS har begrenset med skøyter, ski osv. så det kreves annen logistikk med tanke på spontane turer til 

skøytebaner osv. Dog har AKS vært på besøk i ishallen på Furuset tidligere.  

FAU 

Håper på at ny nøkkel er på plass til neste FAU møte slik at vi kan ha fysisk møte / hybrid møte neste 

gang.  

Skolerehabilitering: 

Det går rykter om bussing og derfor rykter om at flere foreldre ønsker å søke om flytting til Bakås – 

og vi er redd for fraflytting fra Ellingsrud generelt. Bakås har ledig kapasitet for 1. og 2. trinn, men 

fullt fra 3-7 trinn. Det betyr at vi kan miste nye 1. og 2. klassinger og få fraflytting av familier med 

barn på de større trinnene.  

Hva kan vi gjøre for å forhindre bussing og se på andre alternativer mtp midlertidige skolebygg osv. 

Mye av arbeidet har blitt gjort av ildsjeler ved ungdomsskolen som nå kommer til å trappe ned når 

skolen pusses opp. Vi må finne noen ved vår skole som kan hjelpe til med å holde denne saken 

gående. FAU bør sende ut en henvendelse til foreldrene om at vi trenger noen som kan bistå i denne 

«kampen». Vi kan også få støtte og overføring av kunnskap fra de som har jobbet på vegne av 

ungdomsskolen – f.eks de som drifter facebookgruppen «Fiks Ellingsrudskolene nå».  

Barneskolen er for stor til å kunne benytte seg av den midlertidige skolen på sletta så her må vi finne 

en annen løsning vi kan argumentere med som ikke fører til bussing osv. Det finnes en skoletomt 

oppe ved nedgangen til t-banen fra hestejordet. Dette området er regulert for skole og Tommy har 



nevnt dette ved flere tilfeller i samtale med politikere osv. Det har også blitt nevnt ved tidligere 

skolebehovsplaner så det er ukjent om denne tomta har blitt avskrevet – tidligere har det blitt 

forespeilet 2 skoler her samtidig noe som tomten antagelig er for liten for, men nå er det snakk om 1 

skole. Kan vi forespeile denne tomta og de utgiftene som følger med mtp infrastruktur vs bussing av 

elever i noen år.   

Det må også være et godt samarbeid mellom foreldregruppen og skoleledelsen slik at de er 

samkjørte i hva de ønsker i denne prosessen.  

FAU inviterer Ellen og Kristin til neste FAU møte så vi kan få innspill og inspirasjon til å ta over denne 

kampen.  

Karneval, 17. mai, disco og annet komitearbeid: 

Vi fortsetter planlegging i tilfelle det åpnes opp på grønt i nivå. Ny info nasjonalt og antagelig 

kommunalt kommer 28 januar. Pass på evt avbestillinger slik at det ikke kommer kostnader dersom 

det ikke kan gjennomføres pga covid. 

Lekseundersøkelse: 

Det er laget et ferdig dokument med spørsmål sendt rundt til FAU og rektor på epost. Har dere 

innspill her så send epost til Tommy. Vi håper på spørreundersøkelsen kan gå ut til foreldregruppen 

snart.  

Skolegenser: 

Det blir nevnt at det er skolegenser ved Bakås som har blitt gitt til elevene som var veldig populært. 

Hva tenker vi om dette til vår skole? Hva koster slike gensere dersom de ikke er sponset? Innspill her 

på 200-500 kr avhengig av kvalitet og gensertype. FAU har ikke hatt særlig inntekt de siste årene – er 

dette noe vi skal prioritere? Innspill: Kanskje bedre å investere i noe som kan brukes over lengre tid 

eller gjenbruk. Skolen vår har heller ikke overskudd da vi går i 0 i år. Vi kan eventuelt spille det inn for 

neste skoleår? Innspill om at logo bør oppdateres siden skolen skal rehabiliteres. Vi kan uansett sette 

i gang logokonkurranse som da omfatter både skolen og AKS? Foreslå dette for skolen? 

Eventuelt: 

Vedtaket i forhold til kunst og håndverk – forsinket. Har noen tid til å avlaste leder her? Er det mulig 

å få inn ekstern støtte til skolen her? En person som er interessert og som har mulighet til å hjelpe 

til? 

Fadderordningen ble igjen avlyst. Her må vi høre med skolen, men antar det er vanskelig mtp gult 

nivå. Kan de evt få til noe annet? At fadderne tegner tegninger til de nye førsteklassingene og 

motsatt – eller annet liknende? Det samme gjelder de som nå er 2. klassinger som også mistet sin 

fadderordning før de går over på ungdomsskolen.  

Møter fremover: 

14.02 

14.03 

11.04 – påskeuka. Foreslår 4. april 

09.05 

06.06 – andre pinsedag. Foreslår 13. juni 
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