
Referat fra FAU-møte 03.11.20 ved Oserød skole 

Tilstede på Teams: Mette Holtan-Tøraasen(1), Marianne Wennerød Antonsen (2), Torhild Smedsrud 

(4), Anniken Braute Gunleiksrud (5), Marit Solhaug Medby (7) Tredje og sjette trinn har ikke valgt 

FAU-representanter. 

Sak 1. Konstituering av FAU 

Valg av leder utsettes til alle representantene er på plass. Marianne W. Antonsen fortsetter som 

kasserer. Mette Holtan Tøraasen er sekretær. Valg av representant for FKFU utsettes til neste møte. 

Sak 2. Grønn sone 

Info fra rektor. Flere trinn har vunnet 1.-2.-3.plasser og fått diplomer. Dette er et helsefremmende og 

miljømessig tiltak. Hjertesone bør vurderes. Det er ikke skolepatrulje lengre ved Meny. Det har blitt 

laget ny sykkel- og gangvei og en ny fotgjengjengerovergang som har gitt tryggere skolevei. På 

landsbasis har det blitt vurdert at skolepatrulje kan gi falsk trygghet og barn som ikke tar ansvar selv i 

trrafikken. 

Sak 3. Reflekskampanje 

FAU ønsker å ha reflekskampanje nå i mørketiden. Den begynner 9.november og varer til 

vinterferien. Da ordner FAU med premie. Lærere legger ut info på ukebrev og Torhild forfatter en 

tekst som representantene legger ut på trinnets FB-side. 

Sak 4. Status klatrepark 

Oppsettingen av klatrparken er forsinket. Apparatene ble levert i juni og har ligget i skolegården 

siden det. Etter hvert har delene ikke fått stå i fred, slik at det nå er satt opp et gjerde rundt. Claussen 

og Heyerdahl har byttet entrepenør som skal sette opp klatreparken. Tore Birkeland som er 

idrettsrådgiver i kommunen, følger opp saken. Midler som er tildelt skolen fra Sparebankstiftelsen 

DNB, har sluttdato for tiltaket 01.12.2020. Skolen har også fått spillemidler til klatreparken. 

Sak 5. Informasjonsflyt 

Rektor opplever at mange ikke har fått med seg informasjon skolen og kommunen legger ut på 

hjemmesiden. Brev fra rektor legges ut med ukebrev til trinnene. FAU oppfordrer rektor til å sende 

informasjon til FAU-representantene som igjen legger dette ut på trinnenes FB-sider. 

Sak 6. Korona 

Elever og ansatte er gode på å følge smittevernsregler. Det er krevende å følge disse for ansatte som 

nesten ikke får spisepauser. Elevene ønsker bytte av områder og kan bli lei av å være på begrendede 

områder. De fleste barna finner lekekammerater i sin kohort, men det er også barn som nå sterkt 

savner å leke med sine venner som er i en annen kohort. Dette merkes på SFO der mange barn har 

sluttet, fordi de ikke får være sammen med sine bestevenner. 

En skole i Færder har en klasse som er satt i karantene, så vi må fortsette å være nøye med 

smittevernshensyn. 

Sak7. Eventyrleiren 

Skolen ble gjort oppmerksom på et innlegg på FB, Torød vel, om at Eventyrleiren er blitt ødelagt, 

benker fjernet, bord tilgriset, mye søppel og ser ille ut. Foreldre på skolen hadde en skikkelig dugnad 

der i fjor høst, så dette er trist lesing. 1.trinn hadde en samling der en ettermiddag i oktober, og 

oppfattet ikke at det var slik. Skolen skal derfor ta seg en tur og sjekke tilstanden. 



Sak 8. FKFU 

Det er møte 4.nov på Teie skole. Vi har ikke representant å sende denne gangen. Eneste sak meldt er 

hjertesone.  

Sak 9. EVT 

Leirskole: Rektor ga litt info om endringer i valg av leirskole. Oppholdet i september 2020 på 

Haraldvigen skal evalueres. Ny forespørsel er sendt leirskolen for neste kull.  

Nytt møte blir på Teams 2.desember kl.18.00. Rektor kaller inn. 

 

Ref Kari, rektor 


