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SAKER: 
 
 

• Sak 1: Skolens ledelse informerer v/rektor  
- Oppstart 1.-4. trinn.  
I forkant av skolestart igjen for 1.-4. trinn ble det sendt ut informasjonsskriv om 
rutiner og retningslinjer for oppstart.  
Det var mye informasjon som ble sendt ut på samme tid og skolen opplevde at det 
ble en ekstra utfordring, spesielt med tanke på språkhinder for enkelte. Ved neste 
fase vil man dele opp informasjonen noe slik at det viktigste kommer godt nok frem.  
 
Skolen opplevde at noen foreldre var engstelige for å sende barna på skolen, men 
skolestarten for 1.-4. trinn har gått bra. Det er god plass da det fortsatt er tre trinn 
som ikke har startet igjen.  
Det ble noen utfordringer ifht å holde god nok avstand til hverandre i klasserommet 
da flere av rommene har dobbeltpulter, men dette ble løst ved at elevene ble 
plassert på kort-enden av pultene.  
 
Elevene synes det er fint å være tilbake på skolen.  
 
Skolen er svært nøye med hygienetiltakene blant de ansatte for å unngå smitte på 
tvers av gruppene.  
De ansatte skal være hjemme selv med en liten forkjølelse, bl.a. må de ha med egen 
kaffe.  
 
Neste fase: 
Det skal være presskonferanse torsdag 07.05.20 kl. 16.00 hvor staten kommer med 
nye retningslinjer for videre åpning. Det er ingen som vet pr. i dag ikke hvor mange 
som skal tilbake, men man tror at noen, eller alle er tilbake på skolen fra mandag 11. 
mai.  
Skolen forbereder seg på at alle er tilbake, og planene er allerede lagt for hvordan 
organiseringen skal foregå med alle elevene tilbake.  
Gymsalen og SFO vil bli tatt i bruk til undervisning. 



Det viktige er at kohorter er adskilt og at det ikke er kontakt med de andre kohortene 
slik at man hindrer spredning på tvers. 
 
Så snart ny informasjon fra staten kommer blir informasjonen sendt ut fra skolen. 
Alle lærere har fått beskjed om å være klare i klasserommene sine til elevene 
kommer og lærerne skal derfor møte på skolen fredag kl. 12 for klargjøring.  
Skulle det vise seg at det ikke blir skole igjen fortsetter elevene med hjemmeskole.  
 
Torsdag kveld vil det være rektormøte for alle rektorene i Ullensaker kommune.  
 
Skolegården deles inn i 5 kohorter, frem til nå har den vært delt inn i 3 kohorter. Det 
vil bli sendt ut nye kart som viser oversikt over hvor trinnene skal oppholde seg ute 
når det økes fra 3 til 5.  
Frem til nå har trinnene brukt den samme kohorten, men det er vurdert at det skal 
gjøres en rotasjon på uteområdene slik at elevene opplever endring i lek og 
utfoldelse.  
 
Endring timeplan 
Det vil ikke være gym eller mat og helsefag slik at deler av timeplanen blir endret.  
Kontaktlærer vil ha elevene i alle fag i sin gruppe.  
 
Dugnad FAU 
FAU hadde dugnad i skolegården 23. og 26. april hvor vi merket opp basketballbanen, 
stikkballbaner, lagde paradiser, tre på rad og ei treningsløype med linjeringsmaling. 
Dette ble særdeles godt tatt imot av både lærere og elever når skolen startet opp 
igjen mandag 27. april.  
FAU har brukt 1600 kr. av 5000 kr. vi skulle bidra med til lek, læring og sosialt samspill 
i skolegården.  
 
Utviklingssamtaler 
I henhold til loven har alle krav på en utviklingssamtale med kontaktlærer en gang i 
halvåret. Den skriftlige vurderingen som man tidligere har fått er ikke et lovmessig 
krav, men skolen har gjort dette likevel.  
Pga. dagens koronasituasjon har skolens ledelse bestemt at dette ikke blir sendt ut 
dette halvåret pga allerede stort arbeidspress for lærerne.  
 
Skolen ønsker å se på muligheten for at de kan tilby utviklingssamtale til de som 
ønsker det da flere skoler har tatt i bruk denne metoden ifbm koronasituasjonen.  
 
Rektor ber FAU om innspill til dette og vi blir enige om å diskutere saken videre innad 
i gruppen når rektor er ferdig med sin informasjon.  
 
 
 



Tilbakemelding fra FAU ang. utviklingssamtaler:  
Vi diskuterer i gruppen og mener at det er en god idè å sende ut tilbud om 
utviklingssamtale til de som ønsker det med kontaktlærer.  
Vi vil likevel presisere at de med ekstra utfordringer bør gjennomføre samtale og at 
dette ikke kan velges på eget initiativ, dette for å sikre at de elevene dette gjelder blir 
fulgt nøye opp. 
 
Elevrådsmøte 
Det har blitt holdt elevrådsmøte på teams, og tilbakemeldingene er at barna ønsker å 
komme tilbake på skolen.  
 
 
Sak 2: 17.mai  
Etter informasjon fra 17. mai komitèen i kommunen blir det ikke 17.mai arrangement 
på skolen i år.  
Vi diskuterer frem og tilbake ifht inntektstapet FAU står ovenfor og følgene av 
inntektstapet FAU blir utsatt for.  
FAU støtter arrangementer/aktiviteter i løpet av året for trinnene og dette ønsker vi 
å fortsette med, derfor er vi avhengig av inntekter.  
Vi blir enige om at vi oppretter en spleis med utlodding av noen premier til de som 
støtter spleisen.  
Det er svært viktig at vi informerer godt om hvorfor vi gjør dette, Tone lager et 
forslag til tekst som sendes ut til gruppen for godkjenning og deretter opprettes 
spleisen. 
Spleisen skal publiseres på FB siden vår, deles på trinnenes sider, samt at vi ønsker at 
skolen bidrar med å sende ut på Transponder.  
Elin sjekker med Merethe og Marit om hva slags premier vi har fått inn som kan 
loddes ut.  
Kristine Karlsen står for flaggheising/senking på skolen, ev. tas dette opp innad i 17. 
mai komitèen som organiserer dette seg imellom.   
 

• Sak 3. Sommeravslutning 
På grunn av den pågående situasjonen vil ikke FAU arrangere sommeravslutning i år 
som planlagt ihht nyhetsbrev sendt ut tidligere i år.   
Tone lager et nyhetsbrev fra FAU som informerer om 17.mai og sommeravslutning til 
skolens foreldre/foresatte. 
 
Vi blir enige om å droppe fruktkurv til lærere i år pga den pågående situasjonen. En 
felles fruktkurv vil være en smittekilde.     
 
Infosak:  
1. Det er sendt søknad om midler til Samferdselsdepartementet om midler til å drive 

skolepatrulje.  



2. Det er sendt søknad til Hovin Grendeutvalg om midler til asfaltmaling, 
gangetabellen og trippel hinkerute.  

- Svar på søknader foreligger foreløpig ikke.  
 
 
Neste møte i FAU: 3.juni 
Elin Rise  
Referent FAU 


