Referat fra møte FaU Løren Skole
Dato og tid: 10-05-2021 19.00-20.30
Sted: Teams

Deltakere:
Steven Simonsen, 6. trinn (og 4. trinn), styreleder
Kim Massey Heide, 7. trinn
Aleksandra Silye Hoven, 3. trinn
Anna Birgitte Christiansen, 5. trinn
Chi Kwan Kwong, 4. trinn
Åse Louise Skogø, 4. trinn
Eli Senneset (rektor)

Agenda
Sak 1: Godkjenning av referat fra 2020-04-12
Referatet ble godkjent

FaU-møte med rektor:

Sak 2: Status korona
Skolen gikk over til gult nivå fra og med i dag. Ingen var forberedt på dette skulle skje før
etter 17.mai, men planene er klare, så skolen klarer å gjennomføre dette. Det er strengere
gult nivå nå enn det har vært på gult tidligere. Skolen har tatt bort «lille fri» og det er gjort
om på «matfri». Lærerne bestemmer pauser etter behov og alle eleven slutter 15min
tidligere enn de gjorde på gult nivå tidligere. Skolen håper det ikke blir flere bytter da
elevene og de voksne er slitne. Svømming starter også opp i morgen.

Sak 3 Status første klassinger og avgangselever 2021
Det er 112 som har fått plass. Ingen som har søkt skolebytte til Løren har fått innvilget plass.
Skolen var dessverre nødig til å avvise 13-16 elever og har ikke fått klager på det, men noen
har valgt å stå på venteliste.
I andre enden hvor vi har elever som skal fra barneskole til ungdomsskole, er det noen
Lørenelever som dessverre ikke har fått plass på Årvoll. Dersom man går på Løren skole, men
ikke bor i inntaksområdet til Løren, får man ikke automatisk plass på Årvoll. Da får man

ungdomsskoleplass i det inntaksområdet man bor i og må evt. søke skolebytte. Frydenberg
har ledig kapasitet, usikkert om Årvoll har det. Årvoll er veldig fornøyd med å få mulighet til å
blande sine elever med nye elever fra Løren.

Sak 4 Status skolen for neste skoleår
Skolen begynner å nærme seg å ha fått tilsatt de lærerkreftene de skal ha. Assistenter er også
på plass. Stillinger som miljøarbeidere og baseledere ligger ute nå. Pluss avdeling er også
noenlunde på plass, det mangler noen 40%-stillinger hvor skolen er i gang med tilsettinger
nå. Skolen er godt i rute.

Sak 5 Vennegrupper – bør det arrangeres på gult nivå – hva mener
skolen?
Skolen har ingen offisiell holdning. Det er lov med inntil 10 personer samlet og man kan være
ute, så det er åpning for vennegrupper. Men mange er fremdeles bekymret for smitte og
arrangering av vennegruppe må derfor være opp til folk selv. Man holder seg jo innenfor
skolekohorten, vennegruppene har en størrelse som er innafor og dette dreier som mest om
de lavere trinnene, så det er heller ikke noe tilsier at man ikke skal gjøre det.
Innspill: Er det stort omfang at elever holdes hjemme?
Skolen: Det er noen få som har attest på at de skal ha hjemmeskole. Det er et par stykker
som har holdt hjemmeskole til enhver tid, men langt de fleste er på skolen og følger
undervisningen her. De som velger hjemmeskole, må ordne dette selv, det blir ikke
organisert noe fjernundervisning.

Innspill: Bruk av AKS, kan skolen si noe om dette?
Skolen: Nå er AKS åpent igjen på vanlig måte. Men vi har ikke et sterkt ønske om at dette skal
brukes på morgenen da vi ønsker å skyve på åpningstiden (men er åpent for de som trenger
det). Det blir refundert penger til de som ikke har benyttet seg av tilbudet på rødt nivå.

Sak 6 Hjertesoneprosjektet
Det er mye dokumentasjon som skal til for å være med i dette prosjektet. Det krever også
ganske mye av skolen. Har skolen ressurser til å være med å følge opp dette?
Skole: Eli mener de har ressurser nok til dette og skal følge det opp.

Sak 7 7.klasse avslutningen
Det jobbes hardt med avslutningen. Vi håper å få til noe bra, men det kommer veldig an på
smittevernreglene hvordan dette blir organisert ut til familie. Skolen lager et løp som om det
blir forestilling for foreldre også og så filmes forestillingen dersom daværende smitteregler
ikke tillater publikum. Elevene begynner for fullt med forberedelser etter 17.mai.

FaU-møtet fortsetter uten rektor:
Vennegruppe – skal FaU komme med noen retningslinjer?
Det er vanskelig for FaU å mene noe om vennegruppe. Det er skepsis pga. smittetallene, men
samtidig er det godt for elevene å møtes. Det er nå gult nivå i skolen. FaU ønsker ikke å ta

stilling til om det skal arrangeres vennegrupper eller ikke. Det får de enkelte klassene komme
frem til, men det må være rom for å ikke være med å arrangere vennegruppe dersom man
ikke er komfortabel med dette. Det bør evt. arrangeres på mest mulig smittevennlig måte,
for eksempel utendørs. Smittereglene tillater kanskje etter hvert også en felles utendørs
avslutning for elevene og det kan være et godt alternativ til de 1-2 vennegruppene vi ville
rekke før skoleåret er ferdig.
Innspill:
Smitten er også økende i Grünerløkka, spesielt i gruppen 0-19, så kanskje man skal ta hensyn
til dette og ikke arrangere så mye sosialt i den gruppen.

Ungdomsskole
Skolen bør informere avgangselever tidlig siste skoleår om at skoletilhørighet på Årvoll
ungdomsskole, kun gjelder de elever som faktisk bor i skolekretsen til Løren skole.

Trafikksaker - Kim
Hjertesoneprosjektet: Det er veldig mye papirarbeid og krever mye planlegging. Det virker
som om hovedmål å redusere foreldrekjøring og det er lite fokus på tungtrafikk, utbygging og
andre trafikkproblemer. De vil ha mange involverte, egen skoleprosjektgruppe og godt med
folk slik at prosjektet fortsetter dersom noen faller fra. De vil involvere FaU, rektor, lærere,
elever. Det virker veldig omfattende uten at jeg helt ser det praktiske i det. Men hvis skolen
og FaU mener at vi får noe igjen for dette arbeidet, fortsetter vi med prosjektet. Skolen må
være med å ta stilling til dette. Prosjektet involverer kommunikasjonsplan for skolens
nettside og facebook. Heidi blir kontaktperson fra skolen og Kim fra skoleprosjektgruppa, Chi
Kwan bidrar også i dette arbeidet. FaU mener fokus bør være trafikksikkerhet, IKKE
foreldrekjøring. Det virker som om prosjektet har 2 mål: 1. At elevene skal gå/sykle slik at de
er fysisk aktive (få bort foreldretrafikk) 2. Trafikksikkerhet.
Det er uaktuelt å la små barn å gå alene her i området. Det ville senke trafikksikkerheten i
området. Prosjektet har ikke tatt høyde for at skolene ligger i forskjellige områder og har
ulike premisser og behov. Alle skolene skal gjennom samme mal, ikke noe stedstilpasninger i
prosjektet.
Vi må se litt på kost/nytte dersom skolen/FaU ikke føler det er noe relevant for oss og vi ikke
får noe utbytte av det. Skolen har en fin innkjørsel med en fin og oversiktlig slippsone.
Følgegruppe er et fint alternativ for å unngå foreldrekjøring. Men det er ikke foreldrekjøring
som er den største trafikksikkerhetsutfordringen. Og det er ulike årsaker til at elevene blir
kjørt.
Tiltak mot trafikkutfordringer:
• Innkjøp av fartsskilt og overtale bydelen til å ta driften av dette.
•

Skanska hadde et arrangement med elevrådsrepresentanter for flere år siden hvor
de fikk komme på byggeplassen og få innsikt i hvordan man skal oppføre seg når man
passerer en byggeplass. Elevene fikk bla komme opp i en lastebil og se utsikten til
sjåførene og lærte at de skulle ha øyekontakt med lastebilsjåføren før man passerte
foran dem - Bevisstgjøring vha. opplæring. Kanskje man kunne få til noe sånt igjen
med utbyggerne i området. Det kan også være i form av å vise video til elevene eller
invitere til opplæring for 1. eller 2.klassinger. Dette vil også fungere som en
bevisstgjøring for sjåførene. Det følger litt midler med hjertesoneprosjektet, så
kanskje disse kan brukes på noe av dette.

Må få med nye folk på prosjektet da Kim går ut av FaU i sommer. Dette prosjektet fortsetter
utover høsten.

Skoleoppstart, forberede valg/foreldremøter
FaU bør forfatte et skriv, spesielt rettet til 1.klasse foreldre, om hva det vil si å være med i
FaU. Dette kunne også deles ut til alle nye FaU-ere. Og kanskje et skriv til 2.klasseforeldre om
17.mai-komité. Det ligger litt materiale på Oslo KFU sin nettsiden (presentasjon, formalia,
forslag til årshjul, hva FaU kan engasjere seg i osv.). Det er et stort spenn på hva FaU har
engasjert seg i på ulike skoler. Trafikksikkerhetsdager, ulike typer sosiale arrangementer,
vaffel for bok-arrangement osv. FaU lager en oversikt over oppgaver som bør tas tak i til
høsten og hvor mange nye vi trenger inn i styret. Vi trenger en «sosial anlagt» person til å
lage skolearrangement for å ta igjen for alt det tapte i nedstengingen. Skolen har nå en
spleis, her har det kommet inn ca. 5000 kr og FaU har litt penger på kontoen som kan brukes
til sosiale arrangement. Dersom FaU bevilger penger, kan kanskje klassekontakter også stå
for selve arrangementene.
Fau er ønsker å bruke penger på noe som kan gjenbrukes - investeringer: Kjøpe spill,
diskokule, bordtennisbord, fryseboks, sukkerspinnmaskin, popkornmaskin osv.
Til høsten blir det kanskje mulighet for å møte opp fysisk på foreldremøtene og gi info.

Arrangere samlinger for skolestartere før/etter sommeren
Det har tidligere vært arrangert møter i en park så nye barn og foreldre kan møtes og se
hvem andre som skal begynne på skolen. Dette kan bidra til å redusere skoleangst. Her kan
foreldre også benytte anledningen til å lage bla følgegrupper. De inviterte kan ta med
nistemat, eller FaU kjøper inn pølser. Dette har FaU hatt på Løren, Refstad og Risløkka
tidligere. Hva med Ulven, kommer det barn også herfra nå? Steven sjekker med rektor.
Forslag til tidspunkt er i juni eller august rett før skolestart.
Innspill: Gir dette mye utbytte? De har en innskrivingsdag i juni og besøksdag i barnehage.
Dessuten har de 3 uker med AKS før skolestart.
Svar: Men du har mulighet til at foreldrene kan møtes og man kan lage følgegrupper.
Dette med geografi er viktig. Her vil du kunne se hvem du kan leke med i nærheten og ta
følge med til skolen. Det har tidligere blitt annonsert på Facebook. Tar det opp igjen på neste
møte.

Svømmebasseng
•

Skal ha møte med journalist fra Groruddalen avis på onsdag. Gruppen har snakket med FaU
på Refstad. Skolene har ulike prioriteringer, deres kampsak er gymsal, ikke svømmehall i seg
selv. De kommer fremdeles til å fronte at de ønsker å flytte svømmehallen opp som gymsal,
så det blir ikke så unisont som man kunne håpe på. I følge rektor er det sprengt kapasitet på
gymsalene våre, så vi har ikke noe å tilby dem i bytte for støtte for å beholde svømmehallen.
Chi Kwan har funnet frem mye god statistikk om befolkningsutvikling og objektive fakta.
Siden 2000 har aldersgruppen 0-15 som har økt med 70% i bydelen, men det har ikke tilbud
på svømmehaller, idrettshaller og infrastruktur som er relevant for den aldersgruppen gjort.
Denne aldergruppen er i stadig vekst i bydelen.
Svømmeanlegget er planlagt flyttet til vestkanten av Oslo. Vi må unngå å bli dratt inn i en
dragkamp mellom øst og vest. Vi mener jo ikke at vestkanten skal få mindre badeanlegg, men

det betyr ikke at bydelen vår ikke bør få beholde badet. Svømmekompetansen på vestkanten
er mye bedre enn på østkanten. Og det finnes ikke en tomt klar på vestkanten heller.
Alle bad og innendørs badeanlegg er fremdeles stengt, men skolesvømming åpnet denne
uka. Løren skole får ikke noe svømmeundervisning på Løren på denne side av sommeren.
Skolen har fått signaler om at de får svømmetid der fra høsten.

Neste møter:
Mandag 7.juni 19:00 (Årshjul, skolestartertreff)
Mandag 30.august 19:00 (skoleoppstart, valg)

