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FAU-møte, mandag 04. Mai 2018 kl. 18.00 – 20.00 
Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder: Jon Erlend Arnesen ( Nestleder FAU) (siste 45 minutter ble ledet av Anne 
Graadahl) 
Referent: Anne Lise Storsand 
Til stede:  
Jon Arnesen, Razita Kaimova, Anne Graadahl, Oddveig Helland, Jon Arnesen, Anne Lene 
Haagestad, Siri Ellingsen, Monica Thoreid, Ragnhild Bakkevik, Bente Widell, Trine Hagfoss, 
Ingunn Lie, Per Dingsøyr 
 

 
 
 
AGENDA: 

 

Faste saker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-05-07/1 Gjennomgang av agenda  Jon Erlend A. 

2018-05-07/2 Referat fra forrige FAU-møte - 
oppfølgingspunkter 

Referat Anne Lise S. 

Diskusjonssaker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-05-07/3 Nyttårsball - status i dialog med elevråd og 
skole – evt. anbefaling 

Muntlig Komiteen 

FAU: skolen får i oppdrag å finne sted og dato tidlig! , slik at komiteen får tid til å jobbe med dette.  
 

FAU: møtedeltagerne i dette FAU-møtet anbefaler at hele u-skolen deltar på juleballet, siden 
dette er et av veldig få arrangementer som favner hele ungdomsskolen. 
Men lytter selvfølgelig til elevrådets anbefaling og avventer endelig beslutning i siste møte før 
skoleferien. 
 

2018-05-07/4 17. mai arrangementer 2018 
- Status i forberedelser 
- invitasjoner er sendt ut til begge arr. og 

program ligger på skolens hjemmesider 

Muntlig Komiteene 

Kafeen: finner ut av finanisering rundt innkjøp 
Lotteri: er i mål 
Leker: vaktliste er på plass 
 
Mange barn er påmeldt i toget, flere enn i fjor 
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Program: Fint om alle sender ut program for 17.mai til sine klasser.  
 
Frokost: Elevrådet har gjort sitt for å hype frokosten, men melder at en grunn til relativt lavt oppmøte 
spesielt på 10. Trinn er at frokosten starter så tidlig. Elevrådet har fått tilbakemelding om at frokosten må 
uansett tilpasses Bjørnslettas plass i toget, og vil «aldri» kunne starte senere enn 9.  
 
Plass i toget: 58, ikke 60 som først kommunisert 
 

2018-05-07/5 Saker fra trafikk-komiteen 
- Utbyggingsplaner – status i dialog og 

innsats 

Muntlig Trafikk-komiteen+ 
Anne G. 

 
Utbygging:  
Tilsvar på Åsjordet 3- Plan og Bygg er ikke helt avklart her. FAU jobber med tilsvar på dette 
 
FAU trafikk-komiteen ønsker bedre bruk av trafikkagenten. Skal komme med tiltak her. Be om å involvere 
skolen, Åsjordet og Skogfaret plukkes ut. 
 
FAU -representant har fått kritikk av foreldre i klassen for at lite er gjort av FAU for å bedre forholdene i 
skogfaret.  
FAU sin trafikk-komite er meget godt kjent med problematikken i skogfaret, og at de farlige situasjonene 
skapes av FORELDRE og ansatte på skolen. 
FAU oppfordret til å benytte TRAFFIKKAGENTEN. 
FAU har gjort følgende: 
- Beskrevet dette i flere referat, og sendt spesiell oppfordring i e-post til alle foreldre ved utsendelse av et 
referat. 
- Har kommunikasjon med Rektor, slik at skoleledelsen har tatt opp dette på alle foreldremøter i vinter / vår. 
 
Problemet fortsetter, og det skyldes mest sannsynlig at de foreldre og lærere som kjører, snur, rygger, står 
på tomgang, parkerer i skogfaret ikke leser referat, mail eller deltar på foreldremøter. 
Eller de velger å ignorere oppfordringene fra skolen og FAU.  
 
FAU gjentar derfor i dette referat, og i mail som sendes ut med dette referat: 
FAU har fått klager fordi de ikke jobber for bedre trafikksikkerhet i skogfaret. De farlige situasjonene skapes 
av foreldre og ansatte på skolen. 
FAU gjentar at adkomsten til Bjørnsletta skole er Åsjordet, da det her er fortau og snuplass. 
Det er ikke ønskelig at  foreldre og lærere kjører, snur, rygger, står på tomgang eller parkerer i 
skogfaret, da dette skaper utrygge og uhyggelige situasjoner for skolebarna og beboere i 
skogfaret. 
Vi ber foreldre og ansatte vennligst respektere dette! 
Barn kan slippes av i krysset Skogfaret X Lyseveien. 
 
 
Av annet FAU planlegger å gjøre fremover: 
- Aksjon med trafikkagenten 
- Skriv som kan legges på skolens hjemmesider 
- Aksjon i gaten, evt. sammen med Montesorri. 
 
 
For sistnevnte punkt over planlegger ikke FAU å stå der selv, men vil benytte foreldre til dette. 
Årsaken er at alle i FAU jobber mye for saker allerede, og vil benytte foreldre uten oppgaver i 
skolesammenheng, til slike jobber. 
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2018-05-07/6 Høringsuttalelse på skolebehovsplanen 2019- 
2028 

- Innledning til dialog og orientering ved 
leder i Driftsstyret 

- Hele planen ligger her 

Muntlig 
orientering 
og link til 
plan 

Anne G. 

Skolebehovsplan til høring pga manglende kapasitet ved Bjørnsletta. Driftsstyret kommer til å melde for 
dårlig kapasitet. Det blir bare to førsteklasser fremover. Men likevel er det for mange elever fordi det har 
vært tatt inn tre førsteklasser noen år.  
 
5 klasser fra Lysejordet og Bjørnsletta skal også bli til fire klasser på u-trinnet.  
 

2018-05-07/7 Foreldreundersøkelsen Bjørnsletta vår 2018 
- svarprosent, resultater for skolen og per trinn 

- videre arbeid på basis av resultatene 

Om 
undersøkels 
en her 

Frode og Jon 
Erlend ( Cathrine 
FS) 

Total svarprosent: 64% 
 
FAU rakk bare å se lynraskt på dette siden den kom bare timer før møtet. Skolen har ikke begynt 
arbeid rundt dette enda 

 
Foreldre etterspør mer informasjon fra ledelsen. Dette er også løftet frem som sak i SMU 
 
Ønske fra foresatte at det blir presentert resultat fra undersøkelsen og hvordan skolen  jobber med 
resultatene. 
 
Undersøkelsen blir også behandlet i SMU 
 
 
Rektor: 
Hvert trinn får sine resultater og disse brukes internt på hvert trinn slik at de kan jobbe med det. Skolen 
tar ut rapporter og sammenligner med andre skoler.  
 

  U-trinnet er generelt mindre fornøyd enn barnetrinnet 
 
Spørsmål til FAU – hvordan kan lærerne vise at de bryr seg om elevene. Skolen ønsker å få innspill på 
dette fra foreldregruppen.  
 
Skolen tar gjerne imot innspill fra FAU og foreldregruppen.  
 
 
 

2018-05-07/8 Dialog med skolens ledelse, bl.a. 
- a)Rekruttering av ny rektor 
- b) GDPR tilpasning 
- c) Tyverier og tiltak 
- d) Skolemelding – ny app august 2018 
- e)Oppfølging av saker, forslag og 

kommunikasjon fra tidligere FAU-møter 

Muntlig 
orientering 

Frode og Jon 
Erlend ( Cathrine 
FS) 

- ad a) Ingen ny rektor rekruttert enda, stillingen er ikke lyst ut. Kan bli en beordring.  
- ad b) Osloskolen får opplæring på dette i august. Naturlig at dette tas opp på foreldremøter til 

høsten med informasjon til foresatte.  
- ad c) Skolen får tilbake noen pc-er som ble funnet i en bil full av tyvgods. Informasjon til ansatte 

om å huske alarmen. Undervisningsbygg har blitt purret på gjentatte ganger.  
- ad d) Ny meldingsapp: et lærerverktøy- enklere å kommunisere med elever og foresatte.  
- ad e) Juleball: FAU ønsker å finne ut av juleballets organisering.  

 
Spørsmål FAU: er det rekrutert nok lærere?  
Rektor: skolen har ikke nok til å møte lærernormen slik det er i dag. Men her får man svaret først i juni 
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Spørsmål FAU: hvordan går det med inntaket i 1.klasse? 
Det står noen få på venteliste, men skolen håper at dette skal gå seg til 
 
 
Rektor: 
Cappelen Damm har hatt skrivekonkurranse for u-trinn i ulike sjangere: 1001 tekster. 
https://www.cappelendammundervisning.no/cdu/incoming/article.action?contentId=145331 
 
To tekster fra Bjørnsletta har vunnet og flere får hederlig omtale. Dette kommer selvfølgelig også på 
skolens hjemmeside J 
 
 
 

Beslutningssaker 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-05-07/9 Søknad om støtte til utstyr i forbindelse med 
overnattingstur 

Dokument Anne G. 

Enstemmig vedtatt 
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Informasjonssaker 
  Saksdokumen 

ter 
 

2018-05-07/10 Nytt fra utvalg og komitéer 
- AKS – orientering fra dialog m ledelsen 
- Sosialkomiteen for barnetrinnet 
- Øvrige 

  
Komiteledere 

 
- Aks: FAU har oppfordret til bedre konntakt med foresatte. FAU opplever aks som veldig lydhøre  
- Årshjulet er på plass straks. Vårdansen planlegges gjennomført + Forut-løp 

2018-05-07/11 Nytt fra driftsstyret 
- Fra forrige møte og saker til neste møte 

 Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 

 
Strategisk plan blir ikke vedtatt enda.  
 

 
2018-05-07/12 Status fra SMU 

(skolemiljøutvalget) 
- Fra forrige møte og saker til neste møte 

 Oddveig 

 
Møtet avlyst denne gangen. 

Evaluering av møtet 
2018-05-07/13 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

- Hva har fungert bra? 
- Hva kan/bør vi endre? 

 
 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 
 

2018-06-11/ 
 

Nyttårsball 
- Beslutning om omfang 

og tidspunkt 

 
Juni-møtet 

Komiteen 2017-18 

 
 
2018-06-11/ 

 
Gjennomgang av lærerkabalen til 
neste møte 
 

 
 
 Juni-møtet 

 

    
    

 


