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KORONASITUASJONEN 

Skolen har nok en gang gjort en stor innsats rundt omleggingen, og 

informerer fortløpende om situasjonen. Det viktigste vi som foreldre 

gjør nå er å holde oss oppdatert på informasjon som blir gitt, og at vi er 

ekstra oppmerksomme om våre barn har noen symptomer på sykdom. 

Det er svært viktig at barn med tegn på sykdom holdes hjemme 

IPAD SOM PEDAGOGISK VERKTØY 

Siden Ipad ble innført ved Lusetjern skole har det vært mange 

meninger og engasjement omkring dette. FAU har etterlyst en 

evaluering av bruken. Skolen har evalueringsprosesser før sommeren 

hvert år derbruken av Ipad som pedagogisk verktøy er tema. Vi ønsker 

å inkludere foreldrestemmen og ønsker tilbakemelding på følgende 

spørsmål:  

1. Hva synes du er bra, og hvorfor? 
2. Hva synes du kunne vært bedre, og hvordan? 
 
Hvis du har noen innspill, send en mail til FAU så samler vi 
tilbakemeldingene og videreformidler dem til skolen. 

17. MAI 

Det jobbes med føringer og alternativer for 17. mai-feiring for Oslo 

kommune. Det er nedsatt en gruppe overordnet for alle skoler i Oslo 

som ser på hva som er mulig å få til. Dette vil det komme nærmere 

informasjon om når det foreligger. 

OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) 

Dette utvalget består av representanter for alle FAU i Oslo. De 

arrangerer en digital foreldrekonferanse 17. mars. Fokuset ligger på 

Osloskolen under koronatiden og ‘lagene rundt eleven’ – de som jobber 

jevnt og trutt for elevenes beste. Mer informasjon og påmelding finner 

du her: Foreldrekonferansen : Oslo KFU 

FORELDREMØTER 

I tiden fremover vil det komme innkallinger til foreldremøter som 

gjennomføres digitalt. Veiledning om bruk av Teams vil bli sendt ut 

sammen med innkallingene. Klassekontakter og FAU-representanter 

vil, etter ønske fra FAU, delta i planlegging av møtene. FAU oppfordrer 

alle foresatte til å delta. Det er en arena der du som foresatt vil få 

viktig informasjon som gjelder ditt barn sin klasse, du får mulighet til å 

stille spørsmål og komme med innspill.  

KONTAKT FAU 

FAU vil gjerne ha innspill fra 

dere foresatte til saker som 

burde vært oppe til diskusjon 

både internt i FAU og mellom 

FAU og skolen.  

Kontakt oss på:  

lusetjernfau@gmail.com 

  

 

 

 

 

Med ønske om en 

frisk og fin 

påske 
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