
FAU møte 09.02.21 ved Oserød skole 

Tilstede på teams: Anniken Braute Gunleiksrud (5), Jan Kristian Kjølstad (3), Marit Solhaug 

Medby (7), Marianne Wennerød Antonsen(2), Kate Davidsen (6), Kari Skaalvik (rektor) og 

Mette Holtan-Tøraasen (1) 

Sak 1: Siste nytt fra skolen 

Det er fremdeles langtidssykefravær og noen vikarer. Når en kontaktlærer blir veldig lenge 

borte så er det utfordrende. Usikkert hvor lenge de blir borte og hvor permanent skal man 

sette inn vikar. Blir et dilemma, vanskelig å få det til å gå rundt og bli stabilt for alle. 

Ressurslærere går da ofte inn å blir kontaktlærere. De har gjerne fulgt trinnet over tid.  

Neste uke er det karneval på SFO.  

Skolen har kjøpt inn masse nye leker til TL. Men disse må ligge å vente til kohortene kan 

løses opp  

Jobber mye med fagfornyelsen.  

 

Sak 2: Klatreparken 

Ikke så mye nytt. Venter på klarsignal i forhold til byggesøknaden. Håper på åpning av 

klatreparken til våren. 

 

Sak 3: Hvordan forholde seg til vårens arrangementer. 

(17 mai, Barneskjær, sølvgruvene, Oserøddagen, avslutning 7 trinn) 

Reglene i forhold til hva vi får lov til skifter hele tiden. Liten tro på at Oserøddagen og 17 mai 

blir noe av.  Det vil sikkert komme oppdateringer rundt dette når mai nærmer seg. 17 mai 

komiteèn kan vente til etter påske for å se ann situasjonen.  7 klasse avslutningen lot seg 

gjennomførei fjor, så det burde la seg gjøre i år også. Barneskjær lar seg mulig gjennomføre 

siden man er ute. 

 

Sak 4: Trafikkforhold rundt skolen. 

 Mye kaos rundt parkeringen ved Hårkollen barnehage i forhold til barn som krysser over 

parkeringsplassen fra flere kanter og mye trafikk. Flere foreldre som skal levere i barnehagen 

og foreldre som slipper av, og plukker opp skolebarn. Dette er ikke noen trygg skolevei for 

barna å gå hverken på morgenen eller ettermiddagen. Nå i vinter har det vært brøytet snø 

over gangveien som gjør at barna har måtte ut på parkeringsplassen. Det er også kommet 

tilbakemeldinger om at det er Elever som går gjennom parkeringen ved Oserødmyra og at 

dette også er lite trafikksikkert. 



Knarbergveien har vært tatt opp mange ganger i FAU. Mange barn bruker dette som 

skolevei. De kommer fra Nesveien og skal krysse Knarbergveien. Her kjører bilene alt for fort 

og innsnevringen som er laget har ikke gjort situasjonen noe bedre. Det virker tvert imot 

som at bilene setter opp farten for å kunne passere innsnevringen, først og slippe å stoppe. 

FAU skriver brev og ønsker en befaring. 

 

Sak 5: Evt. 

Det er kommet tilbakemeldinger om at noen barn har brukt Omegle i skoletiden. Usikkert 

om dette er fra pc eller mobiltelefoner. Politet har oppfordret til at skoler, og foreldre bør 

sperre for tilgang til denne appen. Skolen tar tak i dette. Foreldre bør også snakke med 

barna sine i forhold til dette. 

Omegle er en gratis online chattetjeneste, som lar brukere kommunisere sammen anonymt 

uten registrering. Tjenesten velger tilfeldig ut brukerne som snakker sammen, hvor brukerne 

snakker anonymt 

 

 

 


