
      Oslo, 12. oktober 2020 

 

Halloween 

De siste årene har skolen, i samarbeid med FAU, hatt klare regler for at de foresatte skal sørge for at 

alle i basisgruppa har noen å være sammen med på Halloween. Foreldre- og/eller FAU-kontakten har 

fulgt opp dette i egen basis, og løsningene har vært forskjellige med alt fra store til små grupper, men 

alle har vært med. I FAU-møtet 21. september fant FAU det hensiktsmessig at man i år arrangerer 

Halloween i vennegruppene. Da kan man samles et sted for deretter å gå hjem til noen av de andre 

hjemmene i vennegruppa og gå Halloween-runde. I noen vennegrupper er det for langt å gå mellom 

hjemmene. Da kan man f.eks. gjennomføre "Tampen brenner" der man er. Råd fra FHI rundt 

Halloweenfeiring, utdeling av godteri mm finner dere her. Vi ser at denne feiringen betyr veldig mye 

for barna. Takk for at dere sammen finner løsninger for en trygg feiring. 

 

Bursdagsfeiring 

I og med at det ikke er anledning til å ha flere enn 10 samlet i hjemmene inkludert de voksne, så 

anbefaler vi at dere venter med barnebursdagsfeiring til denne situasjonen er over. Når Oslo igjen 

åpner for at 20 kan være samlet i private hjem, så lar jo bursdager seg gjennomføre på vanlig vis. FAU 

og skole har klare retningslinjer på at vi inviterer alle av samme kjønn fra gruppa når det skal 

gjennomføres bursdagsfeiring.  Dersom man ikke har anledning til å ha så mange, må man invitere 

færre enn halvparten. Vi ser at de fleste får til å ha med alle, det blir fort sårbart med bare noen.  

 

Konklusjon 

Ovennevnte anbefalinger er for å forhindre utenforskap. Vi ser dessverre at Koronasituasjonen er 

vanskeligere for enkelte barn og familier, enn andre. Her har vi alle et ansvar. Det er ikke alle som har 

en "Koronavenn eller Koronafamilie". Derfor er det så viktig å bli inkludert gjennom vennegrupper 

eller i bursdagsfeiringer i vanlig format når det blir mulig igjen.  
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https://www.fhi.no/nyheter/halloween-rad/

