
Referat fra FAU-møte 02.12.20 ved Oserød skole 

Tilstede på Teams:  Marianne Wennerød Antonsen (2), Jan Kristian Kjølstad (3), Torhild Smedsrud (4), 

Anniken Braute Gunleiksrud (5), Marit Solhaug Medby (7), Kari Skaalvik (rektor)  

Sak 1. Roller i FAU 

Leder: Anniken B Gunleiksrud 

Sekretær: Mette Tøraasen 

FKFU: Jan Kristian Kjølstad 

SU-representant: Jan Kristian Kjølstad 

FAU-representant for 6.trinn er Kate Davidsen 

Sak 2. Status klatrepark 

Jan Kristian følger opp klatreparken. Saken er ytterligere forsinket da det ventes på byggesøknad i 

kommunen. Jan Kristian kontakter Tore for å høre om fremdriftsplan opp mot tidsfrister på 

sluttføring. Kr.250.000.- er kommet inn på konto fra Sparebankstiftelsen DNB. De har 

profileringsartikler.  

Sak 3. Nasjonale prøver 

Resultater ligger åpent i skoleporten.no. Oserød skole har høy levekårsindeks og bør derfor skåre 

over landsgjennomsnittet. 5.trinn har ikke skåret til forventningene, 8.trinn har gjort det noe bedre. 

Lærerne på 5.trinn har undersøkt resultatene nærmere og gjort ytterligere tester på elever som 

skåret lavt. De viser et bedre resultat. Skolen vil gjøre en grundig analyse av resultatene og finne 

mulige årsaksfaktorer og forberdringspunkter. Dette vil bli en del av skolens handlingsplan og 

grunnlag for kompetaneheving av personalet. Det vil også gjøres en analyse kommunalt på 

kommunens resultater. 

Sak 4. Info fra rektor 

- Korona: Skolen løser smittevern på en god måte, men det preger stemningen at elever og lærere 

ikke kan samhandle med hverandre. Det er mye sykefravær og mange slitne voksne. Det er nesten 

ikke tid til spisepauser og toalettbesøk pga mye tilsyn med egen kohort. Vi har heldigvis sluppet å ha 

trinn i karantene. 

- Juleveksted: Skolen preges av forberedelse til jul, med pynting av juletre, juleverksted, baking av 

lussekatter, adventssamlinger på Teams mm 

- Trafikk: Rundkjøringen foran skolen er blitt trafikkfarlig. Foresatte parkerer i dropsonen og følger 

barna inn, dermed blir det fullt og andre foresatte slipper av barna mot plene på andre siden av «øya 

med flaggstand». Barna går dermed over veien mellom biler hvor det er svært uoversiktlig. Rektor 

ønsker skilt for å veilede foresatte om ikke å parkere, og bare slippe av i selve drop-sonen. 

Sak 5. Informasjonsflyt 

Foresatte ønsker mer informasjon ut på FB-sidene. FAU-representantene vil legge ut på trinnenes 

sider. Det er delte meninger om det er for mange kanaler blant foresatte. Hjemmesiden har få treff 

etter at den ble endret. Ikke alle er på FB. 

Sak 6. Lekser 

Leksefri er foreslått av et trinn i elevråd. Det har ikke vært tatt opp med lærere på skolen. 



 

Sak 7. EVT 

- Læringsmiljø: Skolen har en sosial læreplan som finnes på hjemmesiden. Der står det beskrevet 

hvordn skolen jobber forebyggende. Når det oppstår situasjoner som krever umiddelbar handling, 

bidrar sosiallærer og innsatsteamet ved skolen. Læringsmiljø som er dårlig over tid eller svært 

krevende, meldes som systemsak til ppt for veiledning. 

-Tidligere referat legges ut på hjemmesiden. 

 

Nytt møte blir på Teams 12. januar kl.19.00. Rektor kaller inn på outlook. 

 

Ref Kari, rektor 


