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FAU-møte, onsdag 9. desember 2020, 19.00-20.30 

Sted:          Teams 

Møteleder: Linn Agdestein 

Referent:   Åshild Langholen 

Til stede: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4C, 5A, 5B, 7A, 8A, 8B, 8C (vara), 9A, 9B, 9C, 9D, 10A 
10B, 10C, S-avdelingen 

 

REFERAT: 
 

Informasjons- og diskusjonssaker 
 Saksdok. Ansvarlig 

2020-12-09/1 Gjennomgang av agenda 
 

  Skriftlig Linn 

2020-12-09/2 Oppfølging fra forrige FAU-møte Muntlig Linn 

• Ingen oppfølgingspunkter fra forrige møte 

2020-12-09/3 Oppdatering fra skoleledelsen Muntlig Jan 

 
Rektorstillingen 
Ny rektor er tilsatt, tiltrer stillingen 4.januar 2021. Johanna Lervik er 54 år, og har lang og bred erfaring fra 
skoleledelse. Johanna og Jan overlapper hverandre tom 22. januar. Jan forlater Bjørnsletta skole 25. 
januar. 
 
Personalmessig 
Jannicke Veum-Søhoel er langtidssykemeldt frem til nyttår. Lise, Kine og Jan deler på oppgaver, men 
dette er ikke en holdbar situasjon i lengden. Dersom Jannicke blir borte lengere vil man måtte se på 
alternative løsninger (omfordele oppgaver). 
 
Korona-situasjonen 
Rødt nivå og hjemmeskolen fortsetter på u-trinnet. Dette er dessverre ingen god løsning, og skolen jobber 
hardt for å tilpasse så langt det lar seg gjøre. Man har vurdert forskjellige ting, bl.a.Teams kombinert med 
klasseromsundervisning (50/50 skole/ hjemme), men funnet at dette ikke fungerer da elevene som er 
hjemme ikke kan se hva som blir skrevet på tavla (mye skjer på tavlen ila en klassetime). Å dele dagen 
(50/50 formiddag/ ettermiddag) er heller ikke gunstig, da man får en utfordring mht renhold (desinfisering). 
Lærerne mener dagens opplegg annenhver dag er den beste løsningen.  
 
Skolen ønsker å prioritere at 10.trinn får mest mulig tid på skolen. Selv dette er vanskelig å få til pga 
mangel på rom. 
 
Lærerne har fått tydelig beskjed om å sikre at elever på hjemmeskole har (nok) konkrete oppgaver. Dette 
er veldig krevende for lærerne, da det fører til mye ekstra-arbeid utenom undervisningen (både 
forberedelser og retting/ tilbakemeldinger). Skolen har også ansvar for at arbeidsmiljøet til lærerne 
ivaretas, og at det ikke pålegges dem urimelig arbeidsbelastning. Det er også fremdeles veldig 
problematisk å skaffe vikarer, spesielt til u-trinnet.  
 
Stor innsats fra lærerne gjennom pandemien 
Klassekontakter oppfordres til å skrive en hyggelig tilbakemelding til lærerne. Det er mange som 
gjør en stor og omfattende innsats i disse tider. 
 
Rus/ festing 
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Rektor har vært i møte med politiet (Majorstua krets), bydels barnevern og ruskonsulent. 
Bekymring om tilløp til gjengdannelser i området. Politiet rapporterer om mye ungdom ute. De er også 
kjent med at noen farlige utfordringer florerer i enkelte miljøer. Det er bekymring om festing ifbm julen. 
Politiet vil følge opp alle rapporterte fester. Det er mye stoff og alkohol i omløp 
 
Skolegården 
Det er p.t. ikke lys i deler av skolegården. Undervisningsbygg er på saken, men det kreves spesialdeler for 
å få dette på plass. 
 
Utbygging Åsjordet 3   
Skolen har mottatt papirer på byggesaken, disse oversendes til FAU. Rektor er bekymret for støy og 
trafikk. Byggestart er satt til Q3 2021, pågående til 2023. 
 
 

2020-12-09/4 Nytt fra Driftsstyret Muntlig Anne 

 
Driftsstyret har avholdt ekstraordinært møte vedr innstilling av ny rektor. Ellers er DS bekymret over den 
økonomiske situasjonen. Fokus på kostnader/ økonomi må opprettholdes. 
 
Vedtatt endringer i ordensreglementet, ref forrige FAU-møte (se referat) 
 
 

2020-12-09/5 17.mai Skriftlig 17.mai komiteen 

 
17.mai komiteen ber FAU om innspill ifbm planlegging av feiringen i 2021. 
 
3 mulige scenarier: 
- Normal feiring med barnetog i sentrum 
- Ikke mulig å gjennomføre barnetog i sentrum, men det lages en alternativ feiring på skolen 
- Ikke mulig å gjennomføre et større arrangement 

 
17.mai-arrangementet er både viktig for det sosiale samholdet ved skolen, samt en viktig inntektskilde for 
FAU, så komiteen forsøker å finne en løsning slik at en eller annen form for arrangement kan 
gjennomføres. 
 
Forslag fra FAU: 
- Arrangement trinnvis. Kan K&H bidra slik at barna lager ting foreldrene kan kjøpe (inntekt til FAU)? 
- Kafe/ kiosk/ leker/ lotteri som vanlig, men spredd utover hele dagen?  
- Oppdeling slik at barnetrinnet har et arrangement, og u-trinnet et annet? 

 
17.-mai- komiteen ser nærmere på forslagene og kommer tilbake. 
 

2020-12-09/6 Nytt fra komiteene: 
 

Muntlig Komitelederne 

 
For FAU-representanter: Oppdatert oversikt over komite-medlemmer ligger på OneDrive.  
(Link til FAU-OneDrive område: FAU Bjørnsletta skole - OneDrive . Ta kontakt med Linn dersom du 
mangler tilgang.)  

 
AKS (og skolehage) 
Spørreundersøkelse sendt ut, veldig mange som ønsker plass hver dag, kun på ettermiddagen. 
Skolen/ Aks må se hvordan dette kan løses økonomisk. Saken skal oversendes Driftsstyret for 
beslutning. Eventuell endring i plassmodellen vil ikke tre i kraft før tidligst fra høsten. 
 
Trafikkomiteen 
Ingen nye saker 
Intet nytt i Åsjordet 3-saken, byggesak ikke vedtatt 
Melding om eventuelt kan sendes til Linn som videresender til komiteen 
 
Nyttårsball 
Arrangement kun for 10. trinn (pga Korona). 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AsNzRMIJxqihaXE&id=F7AD1926D9E3BBEF%21256&cid=F7AD1926D9E3BBEF
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Planlegges i samråd med elevrådet. Dato og sted under vurdering. Et mulig alternativ er å 
utsette arrangementet til våren, eventuelt slå sammen med vitnemålsutdeling. 
Komiteen avventer tilbakemelding fra Elevråd. Oppdatering i neste møte. 
 
Natteravn 
Plan om oppstart av ravning relativt raskt etter nyttår. Praktisk informasjon kommer i eget skriv, 
før jul. Komiteen oppfordrer klassene om å sende ut en forberedende melding til foreldre så de 
er klar over hva som skjer 

 
Sosiale aktiviteter 
Til foreldrene på lavere trinn, gjennomfør vennegrupper!! All sosial aktivitet er kjærkommen. 
 
Læring og pedagogikk 
Møte avholdt, men mangler strategisk plan. Komiteen ønsker innsyn i planen før den vedtas.  
Arbeidet i denne komiteen er veldig avhengig av tilsetting av ny rektor. 
 
SMU 
Avventes til ny rektor kommer på plass 
 

 

Annet 
 

 
Skoletur 8.trinn: hvordan forholder vi oss til planlegging  -> 8.trinn holder tak i dette 
 
Brått lærerbytte: det ble i høst foretatt et brått lærerbytte mellom to klasser. Foreldre opplevde at 
informasjonsflyten fra skolen fungerte dårlig. Dette gikk mest utover elevene, som var veldig uforberedt. 
Tilbakemelding er gitt til skolen. Skolen vil sikre at det, så langt det er mulig, vil bli gitt informasjon tidligere 
til de som er berørt, dersom noe lignende oppstår igjen. Men; det er viktig å ta med seg at skolen 
disponerer sine ressurser på den måte de mener er best, og det kan være forskjellige årsaker til at man 
ikke kan informere tidligere. 
 
 
 
 
 
Neste møte: 12.januar kl. 1900-2030 (Teams) 
 

 


