
Møte referat fra ekstraordinært FAU møte 14 desember kl. 19 (via zoom) 
 

Møtedeltakere: Steinar Årdal (FAU leder; 9B2), Annike W. Refvem (10C2), Eva Laugen (10A1), 
Elisabeth Ommedal (10A2), Idun Heier (FAU Kasserer; 10B2), Margit Brottveit (10D), Morten Dillner 
(10B1), Sidsel Avlund (turgruppa), Trude Ågensen (FAU nestleder; 9B1), Bente N. Lie (10C1), og 
Birgitte Grøgaard (FAU sekretær; 9C2) 

Referat 

Sak 1.0 Møteinnkalling og agenda godkjent 

Sak 2.0 Avlysing av skoletur med overnatting for 10. trinn 
 
Gitt smittesituasjonen er planlagt tur avlyst. Se vedlegg med saksgrunnlag fra turgruppa.  
Turgruppa har fått i oppgave å finne alternativt turopplegg (dagstur) i uke 6 for de forskjellige 
klassene.  

Sak 3.0 Rammer for alternativt turopplegg og disponering resterende innsamlede midler 

Tema ble drøftet og følges opp videre. Rammene for disponering av resterende innsamlede midler 
håndteres av FAU. Bente Lie og Idun Heier har ansvar for å utarbeide et forslag til premisser for 
disponering av resterende innsamlede midler.  

 

 

 
 

 

 

  



Vedlegg: 

---------Saksgrunnlag fra turgruppa------------- 

Turgruppa anbefaler å avlyse skoletur med overnatting for 10. trinn.  

Turgruppa tror det er viktig å gi informasjon til foreldre og elever før jul, og anbefaler derfor 
FAU om å behandle dette raskt. Vi ønsker også å gi beskjed til Aktive Fredsreiser så raskt 
som mulig. 

 

Det er samlet inn 1 400 000 til skoletur. Turgruppa ønsker å bruke noen av disse pengene på 
denne måten: 

• Vi ønsker å arrangere dagsopplegg med besøk på Grini og 22. juli senteret, og 
ønsker å booke busser til å gjennomføre en slik dag, for ikke å belaste 
kollektivtrafikken i Oslo. Vi vurderer å bruke Aktive Fredsreiser sitt opplegg for 
dagene.  

• Vi ønsker også å undersøke muligheten for ytterligere en dagstur, med besøk på det 
jødiske museet https://www.jodiskmuseumoslo.no og utstillingen fra Finnmark på 
Folkemuseet. https://norskfolkemuseum.no/utstilling-finnmark, muligens senere på 
våren. Dette diskuteres med skolen  torsdag 10. desember.  

Turgruppa har møte med skolen v/trinnansvarlig Trine Dypvik i morgen torsdag 10. 
desember, og ønsker å komme tilbake til litt mer detaljer rundt dagstur opplegg, eventuelt 
andre tilleggsopplysninger etter dette møtet. Vi ber også om noe tid for å avklare 
finansierings behov for et slik opplegg.  

 

Vi anbefaler videre at resterende innsamlede midler går til: 

1. Sosial klassetur med overnatting for 10.trinn i løpet av våren 2021. (Helgetur) 
Denne turen arrangeres av den enkelte klasse, og er ikke turgruppas ansvar.  

2. Skoleball 
3. F.eks. til bøker til skolebiblioteket eller annet som kommer fellesskapet på skolen 

tilgode. 

 

Bakgrunn for vår anbefaling om å avlyse skoletur med overnatting.  

Det generelle smittesituasjonen i Oslo er høy og prognoser fra FHI viser at den kommer til å 
være det gjennom vinteren. Sitater fra sist FHI rapport fra 30. november litt lenger nede i 
eposten her, viser til at de anbefaler reiserestriksjoner også innenlands framover.  

Bydelsoverlege i Nordre Aker, Tom Sundar sier, i samtale med turgruppa i dag 9.desember, 
at han er mer bekymret nå enn ved sist samtale (12. november) og at han ikke kan anbefale 
tur. Slik det ser ut nå vil få være vaksinert i februar, og en effekt av vaksineringen vil vi ser 
først mot april.  

Han viser ellers til FHI sin prognose om en topp i februar fra Framtidsscenarier et foredrag 
holdt på Norsam sitt årsmøte ved Preben Aavitsland, FHI. (nederste figur) 

 

https://www.jodiskmuseumoslo.no/
https://norskfolkemuseum.no/utstilling-finnmark


Vedlagt under her, 2 sitater og et tiltak 4c fra FHI rapport 
30.11. https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/covid-19-
epidemien---kunnskap-situasjon-prognose-risiko-og-respons-i-norge-etter-uke-48-publisert-
30.11.2020.pdf 

 

Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Det er behov for vedvarende sterk 
innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området samtidig som kommuner ellers i 
landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd, i tråd med rådene i 
kommunelegehåndboka5  

 

Siden de smittede kan bli smittsomme et par dager før symptomene opptrer, og symptomene 
i tillegg kan være fraværende eller lite merkbare, særlig hos unge voksne, kan viruset spre 
seg mye fra intetanende smittekilder. Den mest smittsomme perioden er fra dagen før til 
dagen etter symptomstart. Slik kan viruset nå mange før man forstår at det faktisk er blitt 
veldig utbredt. Vi ser at det er aldersgruppen 20 – 59 år som dominerer og har gjort det siden 
august. Takket være utbredt testing og smittesporing har vi kunnet følge denne utviklingen; 
med mindre testing ville omfanget av denne spredningen ikke ha vært tydelig..  

 

Framtidsscenarier Norsam årsmøte 10.11.20 Preben Aavitsland 

 

 

Vi stiller gjerne i møte med FAU for å legge fram saken om det er ønskelig.   

 

På vegne av turgruppa 

------------------------------------------------------- 
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