REFERAT FRA MØTE I FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, KORSVOLL SKOLE

Tid og sted: Torsdag 23. september 2021 kl. 19.30 på personalrommet, Korsvoll skole

Til stede (klasser i parentes):
-

Margrethe Johannessen (1a)
Karen G. Hetland (1b)
Mari Thorbjørnsrud (1c)
Gyda Solberg (2b)
Magnus Nesset Kristiansen (3a)
Beate Nordby (3b)
Håvard Wiik Thorkildssen (3c - avtroppende)
Henrik Holm (4a)
Oddvar Lindbekk (4b)
Eli Aspelund (4c)
Henrik Kolderup (5b)
Ida Nicolaisen (6b)
Torunn Aardal (6c)
Ingerd Hynnekleiv (7a)
Monique Lauten (7c)

Klassene 2a, 2c, 5a, 5c, 6a, 7b samt D-gruppa var ikke representert i møtet.
Dessuten møtte rektor Olav Knutsen til sak nr. 2.

1. Valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden
Møtet ble åpnet med en presentasjon av de som var til stede.
Avtroppende nestleder Henrik Kolderup ble valgt til møteleder i påvente av valg av ny leder i FAU.
Henrik Kolderup ble utpekt til referent.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Informasjon fra rektor
Rektor ønsket nye FAU-representanter velkommen.
Skolepatruljeordningen ble avsluttet i fjor, men ble videreført ut skoleåret ved Korsvoll. Trygg Trafikk
anbefaler ikke denne ordningen, ettersom det ikke lenger bedømmes som trygt og sikkert at barn
dirigerer trafikk.
Rektor etterlyste innspill fra FAU på hva man eventuelt kunne gjøre for å kompensere for dette. På
Tåsen ser det for eksempel ut som om foreldre stiller opp og dirigerer trafikk ved lyskryss. Tiltakene
man kan vurdere avhenger likevel av hvilken trafikksituasjon som er rundt skolen. Da Korsvoll skole
hadde skolepatrulje, sto disse bare ved fotgjengerfeltet ved Grinda og i Peder Ankers vei ved skolen.
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Anbefalingen fra Trygg Trafikk og Oslo kommune er at man oppretter en hjertesone. Dette er et
avgrenset geografisk område, der formålet er å redusere trafikken rundt skolen rundt skoledagens
start og slutt. Tiltak i denne sonen kan være alt fra holdningsskapende arbeid som å gi anbefalinger
om å redusere bilkjøring, til å be om fysisk trafikkregulerende tiltak som for eksempel bedre merking
av vei, skilting, fartsdumper og forbedring av fortau. Andre tiltak kan være sykkelopplæring, gå- og
syklekampanjer, refleks-aksjoner eller følge-/syklegrupper.
Rektor oppfordret FAU til å diskutere om man bør ha slike kompenserende tiltak nå som
skolepatruljen er borte. FAU besluttet å legge saken til undergruppen Trygg Skolevei.
Rektor opplyste videre at antall skolestartere høsten 2022 ser ut til å være svært høyt. Skolen har en
kapasitet på 84 barn per trinn, det vil si 28 elever per klasse. Høsten 2022 er det 97 skolestartere som
allerede bor i skolekretsen. Dette tallet kan endre seg på grunn av inn- og utflytting, eller at barn som
er bosatt i skolekretsen søker om å begynne på en annen skole. Skolen vil få bedre oversikt over
antallet når innskriving skjer på nyåret. Antall skolestartere året etter, ser ut til å være lavere, men
dette tallet kan endre seg på grunn av tilflytting. I tilgrensende skolekretser er derimot antallet
skolestartere høsten 2022 lavere enn det skolene har kapasitet til å ta imot.
Skolen vil forberede seg på hva den skal gjøre for å løse situasjonen. Det kan være aktuelt enten å
etablere en fjerde klasse på første trinn, eller å henvise enkelte elever til andre skoler. Skolekretsene
er veiledende, og kan endres av Utdanningsetaten. Det er likevel lite trolig at dette vil skje for et
enkeltår. Skolen er i prosess for å forberede seg på hvordan de skal håndtere dette, både i samarbeid
med de tillitsvalgte og med foreldregruppen gjennom diskusjoner i Driftsstyret. Skolen vil søke
løsninger som gir forutsigbarhet og gode løsninger. Det er fordeler og ulemper ved begge løsningene.
Rektor understreket at formålet med å informere om dette nå var å gi et tidlig varsel, men at
situasjonen kan endre seg når man har bedre oversikt over antallet skolestartere. Skolen vil holde
foreldregruppen informert om situasjonen, samtidig som Driftsstyret også holdes informert.
Til sist berørte rektor også Covid-situasjonen. Skolen har hatt relativt lite smitte også etter
sommeren, selv om det på enkelte trinn har vært en del mer enn på andre. Han understreket at
smittevernregimene endret seg fortløpende. Han understreket at med det nåværende regimet har
foreldrene primæransvaret, både for å melde fra om smitte til andre, men også for å gjennomføre
hjemmetestingsregimet tirsdager og fredager. Det er fortsatt noen uklarheter ved regimet. Det ble
opplyst at dette antakeligvis vil bli presisert ved nye veiledere som kommer siste uke før høstferien.
3. Introduksjon til arbeidet i FAU
Som en innføring til arbeidet i FAU for nye representanter, redegjorde Henrik K. for FAUs
sammensetning, arbeidsoppgaver, relasjon til klassekontakter og driftsstyret, samt KFU.
FAU har et «arbeidsutvalg» bestående av leder, nestleder og sekretær, samt en økonomifunksjon
som fordeles blant disse. Dette utvalget forbereder møtene og utfører etterarbeid til møtene,
forvalter FAUs økonomi og håndterer spørsmål som oppstår mellom møtene. I tillegg har FAU
enkelte undergrupper, se nedenfor. Han redegjorde også for FAUs økonomiske stilling.
Det føres referater fra hvert møte, som etter korrekturgjennomgang sendes ut til foreldregruppen
gjennom skole-appen.
FAUs hovedoppgave er å ivareta foreldregruppens interesser som helhet opp mot skolemiljøet. FAU
vil som utgangspunkt ikke involvere seg i pedagogiske spørsmål med mindre det får en side mot
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skolemiljøet i videre forstand. En annen grensegang går mot den enkelte families rett til å treffe
beslutninger som man selv mener er riktige i tilknytning til skolesituasjonen. FAU vil imidlertid
vurdere å gi felles anbefalinger til foreldregruppen dersom det vurderes som hensiktsmessig av
hensyn til skolemiljøet. FAU vil som utgangspunkt heller ikke engasjere seg i spørsmål som er uten
tilknytning til skolemiljøet, og bør som utgangspunkt være varsom med gå inn i politiske spørsmål.
Disse utgangspunktene har erfaringsvis vært nyttige når man vurderer hvilke saker man bør gå inn i.
4. Valg av arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær + plassering av økonomiansvar hos disse)
Som leder av FAU ble valgt: Ingerd Hynnekleiv (7a)
Som nestleder av FAU ble valgt: Karen G. Hetland (1b)
Som sekretær i FAU ble valgt: Gyda Solberg (2b)
Styret vil beslutte seg imellom hvem som skal ivareta økonomiansvaret.
Ny styreleder ønsket at Henrik K. ledet også resten av møtet.
5. Status for undergrupper i FAU
I perioden 2020 – 2021 hadde FAU følgende aktive undergrupper:
-

Trygg Skolevei: Ivaretar primært skolemiljøinteressene opp mot flerbrukshallprosjektet.
Magnus (3a) er et av medlemmene.
Tech-gruppen: Har hatt ansvaret for blant annet skjermbruksundersøkelsen. Monique (7c) er
et av medlemmene.
17. mai: Har ansvaret for å arrangere 17. mai-arrangementet på ettermiddagen på skolen.
Representantene fra 3. og 4. klasse har arrangøransvaret og inngår som utgangspunkt i
gruppen, sammen med andre frivillige som rekrutteres. Gruppen igangsettes fra mars.

Andre grupper kan bli besluttet aktivert etter behov. Dette har vært grupper tilknyttet
ravneordningen, AKS, matgruppe etc.
De aktive undergruppene vil redegjøre nærmere for sine saker i neste FAU-møte.
6. Orientering om saker fra forrige FAU-periode
I perioden 2020 – 2021 jobbet FAU blant annet med følgende saker, som ikke er avsluttet:
-

Løpende oppfølgning av Covid-situasjonen

-

Oppfordring overfor foreldregruppen til intensivering av det sosiale når samfunnet åpner
opp. Dette ble berørt i en særlig anbefaling som ble sendt ut før sommerferien.

-

Disponering av FAUs akkumulerte overskudd på ca. 50.000: Ideer er samlet inn, men ingen
beslutning tatt. Skolen har ikke kommet med konkrete forslag, elevrådet har spilt noe inn.
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-

Skolebehovsplan – behov for ny skole i Frysjaområdet: FAU vurderte å inngi høringsuttalelse
til skolebehovsplan, men gjorde ikke dette. I møtet i driftsstyret ble det klart at det er
tverrpolitisk enighet i bydelen om at en slik ny skole trengs. Det ble også opplyst at
driftsstyret på Kjelsås skole er opptatt av saken. Eli vurderer hva slags skritt som Korsvoll
skoles FAU kan vurdere å ta i saken, og kommer tilbake til saken i et senere møte.

-

Tech Nights: FAU ga tilsagn om sponsing av kursrekken med kr. 5.000 i siste møte før ferien,
som må følges. Kursrekken for 2021 – 2022 er i gang. Programmet er tilgjengelig på
https://www.forskningsparken.no/kurs/tech-nights/ (se også nedenfor)

-

Nettvettsundersøkelse ble utsatt under Covid-tiden pga de ekstraordinære forholdene som
kunne svekke sammenlikningsverdien med tidligere undersøkelser. Tech-gruppa vurderer om
dette kan følges opp, eventuelt i en forenklet, GDPR-vennlig versjon.

-

Byggeprosjektet ved Korsvollhallen (trygg skolevei): Progresjon som det skal. Skoleveien er
for tiden krevende, men det skyldes i stor grad også andre utbyggere som holder på.

7. Møteplan høsten 2021 og våren 2022
FAU har månedlige møter (unntatt desember), fortrinnsvis torsdager.
Møteplanen tar utgangspunkt i datoene for driftsstyremøtene, samt at det avholdes møter også i
mellomliggende måneder.
Forslag til møteplan:
-

-

Høsten 2021:
o Torsdag 23. september (driftsstyremøte)
o Torsdag 21. oktober
o Torsdag 2. desember (driftsstyremøte)
Våren 2022:
o Torsdag 13. januar (driftsstyremøte)
o Torsdag 10. februar
o Torsdag 3. mars (driftsstyremøte)
o Torsdag 7. april
o Torsdag 5. mai
o Torsdag 2. juni (driftsstyremøte)

Møteplanen besluttes endelig av dent nye arbeidsutvalget.
8. Orientering fra driftsstyremøte samme ettermiddag (Eli og Henrik K)
Eli og Henrik K. redegjorde for innholdet i dagens driftsstyremøte.
Økonomisk status for drift av skolen og AKS ble gjennomgått. Denne er tilfredsstillende.
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Rektor redegjorde for utrullingen av læringsbrett på alle trinn, som er i full gang. Bruken styres av
pedagogiske målsetninger, men man gjør seg samtidig erfaringer underveis som man utnytter.
Skolen ønsker et samarbeid med foreldregruppen om retningslinjer for bruken av læringsbrettet.
Førskoletallene fra høsten 2022 ble gjennomgått, se redegjørelsen over.
Resultatene av foreldreundersøkelsen våren 2021 ble gjennomgått. Undersøkelsen gjennomføres
kun annethvert år. Årets undersøkelse viste – tross Covid – små endringer fra 2019. Svarprosenten
var dessverre lav. Skolen vurderer på basis av undersøkelsen om det bør gjøres forbedrende tiltak,
blant annet når det gjelder å veilede foreldre og rammer og regler for skole/hjem-relasjonen.
5. klasse-AKS er i gang igjen, og er populært. Det er for tiden ca. 40 5. klassinger som går på AKS.
9. Eventuelt
9.1

Innføring av digitale læringsmidler

FAU synes det er viktig å bidra i arbeidet med å lage retningslinjer for bruken av læringsbrett, ikke
minst når disse tas med inn i hjemmet. Torunn, Henrik K, Magnus, Margrethe, Monique og Håvard
kan alle bidra inn i dette, og tilbyr seg å samarbeide med skolen.
9.2

Anbefaling om hvordan forholde seg til smitte og testing

FAU anbefaler alle foreldre å følge det testregimet som skolen praktiserer. FAU anbefaler også
foreldre til straks å si fra til andre hvis det er positiv test. Selv om også de andre barna tester seg, kan
vissheten om at det er aktuell smitte i barnas klasse påvirke andre valg som en familie tar i samme
tidsrom (som å treffe andre personer som måtte være i risikogrupper mv).
9.3

Sosiale tiltak i klassene i Covid-tiden og Post-Covid

FAU sendte 17. juni 2021 ut en oppfordring til alle klassene om å treffe tiltak for å ta igjen det sosiale
etterslepet. Oppfordringen er også tilgjengelig her.
Det er meldt inn at det i foreldremøter i høst har vært skepsis blant enkelte foreldre mot å igangsette
vennegrupper ut fra smittevernhensyn.
FAU understreker betydningen som vennegrupper har for å styrke de sosiale relasjonene mellom
elevene i klassene, på tvers av «gjenger» og kjønn. Samtidig må smittevern naturligvis ivaretas så
langt det er nødvendig til enhver tid. Det er synd dersom en klasse legger vennegrupper bort som
tiltak på varig basis ut fra en pågående smittevernvurdering. Der dette har skjedd, oppfordrer FAU
den enkelte klassen til å ta opp forslaget på nytt, når smitterisikoen reduseres. Samtidig er det
selvsagt valgfritt for den enkelte familie om man ønsker å delta i ordningen.
Det er også alltid mulig å ha det utendørs! Og eventuelt droppe foreldrekaffe i denne tidlige fasen.
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9.4

Fun Run ved Korsvoll skole

Det har i enkelte klasser kommet enkelte kritiske merknader i forkant av arrangementet knyttet til at
de tre beste rangeres. Det er påpekt at dette strider mot grunnregler for barneidrett. I etterkant av
arrangementet har det kommet tilbakemelding om barn som har hatt mestringsvansker. Fra andre
har det kommet tilbakemeldinger om at arrangementet er positivt fordi det ga en mulighet for barn
som for eksempel har problemer i skolesituasjonen, til å utmerke seg.
Henrik K opplyste at arrangementet har vært noe kontroversielt i enkelte deler av foreldregruppen
også tidligere år, og at dette var spilt inn til skolen. Så vidt en forstår har arrangementet blitt gradvis
endret de senere årene. Skolen orienteres om at saken ble tatt opp gjennom dette referatet.
9.5

«Hvorfor det?»

Eli orienterte om «Hvorfor det?» som har vært arrangert de siste fem årene. Dette er en
forskerutstilling for barn fra tredje til syvende trinn. Barna kan delta alene eller med venner.
Forskerutstillingen arrangeres av foreldre, og komitéen trenger flere foreldre til å delta.
Ta kontakt med Eli (eliaspelund@hotmail.com). Se mer på hvorfordet.no.

*****

Neste møte er planlagt til torsdag 21. oktober 2021.

Møtet varte fra 19.30 til kl. 21.30.

Henrik Kolderup/referent

Vedlegg:
Kursopplegg for Tech Nights utover høsten (se lenke over):
Foreldreprat x Tech nights: Analog kompetanse

19.10.2021

OSLO

Foreldreprat x Tech Nights: Oppmerksomhetsøkonomien

08.11.2021

OSLO

Foreldreprat x Tech nights: Spillkveld!

07.12.2021

OSLO

Foreldreprat x Tech nights: Sosiale medier og bildedeling

10.01.2022

OSLO

Foreldreprat x Tech nights: Barns digitale hverdag

07.02.2022

OSLO

Foreldreprat x Tech nights: Ny teknologi frem mot 2030

07.03.2022

OSLO

6

