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FAU-møte, tirsdag  7. februar  2017 kl. 18.00 – 21.00  

Sted:   Personalrommet, Bjørnsletta skole  

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder)  

Referent:   Anne Lise Storsand  
Til stede:   
Kai F, Bernt Jacobsen, Inga Bejer Engh, Anne Lise Storsand, Anne Graadahl, Cathrine Foss Stene,  
Sissi Wright, Oddveig Helland, Linda Larsen Nalbant, Anita Seierstad, Marianne Schei, Heidi I, Ellen 
Collin, Käthe, Bente Marie Widell,  
  

Forfall:   
Chantal Guyette, Lene Malerød, Henriette Bryhn Selvaag, Razita Kaimova, Veronica Hersløv, 

Kathrine 
Ritari  

  

  

AGENDA:  
  

Faste saker:   

   Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-02-07/1  Gjennomgang av agenda    Cathrine FS  

  Mobilhotell ønskes av elevene (Anne informerer). Referat fra driftsstyret 16.  
januar foreligger ikke ennå.   

2017-02-07/2  Referat fra forrige FAU-møte -  
11.01.2017- oppfølgingspunkter  

Referat  Cathrine FS  

   Alle oppfølgingspunkter ivaretatt i agenda under. Rektor minnet om  å publisere 

informasjonssaker på skolens hjemmesider.   

Diskusjonssaker:    

   Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-02-07/3  Trafikksituasjonen ved skolen 

Trafikkagentene kampanje  
Dokument  Bernt/ trafikk-komitèen  

  



 

 

  Bruk Trafikkagenten – dette er lurt for å få utløst midler til f.eks mørk gate  
  
Viktig at FAU-medlemmer/ Klassekontakter får lærerne til å melde inn alle 
klassetrinnene  – og at elevene bruker appen til rapportering….  
  
Disse er meldt inn pr. 05. februar:  
1a +1b, 2a+c, 4a, 8a, 9de trinn   
  
Lys i mørke gater – bymiljøetaten er på mail om dette  
  
Bernt lager en TOP tre liste over punkter på skoleveien det er ønskelig at flest 
mulig elever rapporterer inn for å få disse prioritert. Listen sendes Cathrine som 
videreformidler til FAU-medlemmer og oppfordrer skoleledelsen til å bidra til at 
elevene rapportert.    
  
Strøing i skolegården – mailkontakt om dette med skolen   
  
Rekkverket ved A-bygget er stadig i ustand  
  

  

2017-02-07/4  Skolemiljø på barnetrinnet    Cathrine FS  

  Enkelte utfordringer I noen klasser på barnetrinnet.   
  
FAU ønsker å fokusere/jobbe med dette sammen med det nylig etablerte 
Skolemiljøutvalget ( SMU)  
  
Viktig med tilbakemeldinger (både om det som fungerer godt og det som bør 

endres) fra klassekontakter og FAU-medlemmer for å ta vare på og 

videreutvikle vårt skolemiljø.   
2017-02-07/5  Foreldremøte vår 2017    Cathrine FS  

  FAU: medarrangør på foreldremøte   
Ønsker dette på agendaen på trinnmøter:  
  

• Gjør foreldre oppmerksom på rusproblematikk (realitetsorientere)  
• Psykisk helse (“vellykketpresset»)- foreldre som bidragsytere til presset  
• Inga: skal holde info om nettdeling (lov og rett)- både for foreldre og elever, 

men først og fremst u-skole barna  
  
I fjor: Nettmøte med barnevakten om apper og nettvett, kan med fordel gjentas!  
  

2017-02-07/6  Resultat av  
Arbeidsmiljøundersøkelse 

Bjørnsletta Skole  

Dokument  Frode  
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  Rektor orienterte om resultatet av årets arbeidsmiljøundersøkelse. Det er første 
gang  denne undersøkelsen er gjennomført så det er ingen direkte  
sammenligningsmuligheter til de foregående årene. Osloskolen bruker KS sin 
10-faktorundersøkelse  
  
Faktorer som er viktig å ha øye på   
* Mestringsorientert ledelse,   
* Rolleklarhet   
* Relevant kompetanseutvikling: her er det en større spredning blant 
respondentene enn på øvrige faktorer   
  
Resultatene brytes ned på teamene som jobber med resultater av 
undersøkelsen og hvilke tiltak som skal iverksettes for å  ta vare på det som 
fungerer godt og videreutvikle.   
  
Tidligere erfaring:  
Forventningsavklaringer er viktig.   
Internkursing ønskes (bl.a. skriving og læring)  
  
Svarprosenten var 83 %. Skalaen går fra 1 – 5,  hvor fem er topp.  De fleste 
svarer på nivå 4-5 på de fleste av faktorene.   
  

2017-01-11/5   
IT-kanaler Bjørnsletta    Frode og Cathrine FS  

  Ønske om at ukeinfo kommer som pushmail fra itslearning for alle klasser  
  
Midler for implementering er tildelt skolen som blir med i et prosjekt i regi av 
UDE.   
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2017-02-07/7  Dialog med skolens ledelse  Muntlig 

orientering  
Frode og Cathrine FS  

  FAU: ønsker mer informasjon om lærerressurser (eks: sykdom og lærere som 
slutter)  
_____________________________  

FAU minnet om ønske om mer informasjon om skoleporten på hjemmesiden  
______________________________  
Rektor: Leirskole: det kommunale tilskuddet er 1500 + gruppetillegg. Jobber med 
Oksenøen som mulig alternativ  
______________________________  
Rektor: Skoleinntaksgrensene for u-skole endret igjen. Følger nå barneskolene.  
Lysejordet og Bjørnsletta tilhører Bjørnsletta på u-trinnet 
___________________________  
Rektor: Ressursfordelingsmodellen er oppe til høring. Høringsfrist 7. mars.  
Vridningen ser ut til å forsterkes: elevpris fordeles noe mer fra vest til øst.  FAU-
leder sender ut høringsunderlaget til FAU for eventuell selvstendig 
høringsuttalelse.  Forslaget skale behandles i Driftsstyret 27. februar  og i felles 
rektormøte i skolegruppe F i  løpet av februar.   
___________________________  

Beslutningssaker:  



 

 

  Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-02-07/08  FAU-retningslinjer for 

økonomisk støtte 2016/17  
Dokument  Marianne S. – 

kasserer  

    
Prinsipper vedtatt:  
* Skal tilbake til elever/grupper av elever  
* Pengene skal søkes om   
* Primært overskuddet som brukes  
* Skolen og elevrådet primære søkere  
  

  
Forslag: Biblioteket, baller og leker i friminutt, støtte til leirskole, 

skoleball   
  
Innspill: Juleball + skidag: ønsker gjerne at det står info på invitasjon 

at man kan si fra til rektor dersom det trengs økonomisk støtte  
2017-01-11/13  Valg av representant til 

Driftsstyret  
Dokument  Cathrine FS og Anne 

G  

    
Anne fortsetter  
En representat til må velges, ønskelig at denne kommer fra U-trinnet.   
  
FAU-leder og Driftsstyreleder lager “verveskriv” som FAU-repr på u-trinnet 

tar ansvar for å distribuere slik at vi så snart som mulig får en på plass. Helst 

fra 8de eller 9de, alternativt en som har 10de klassing i år, men som også 

har yngre elev på skolen.   

Informasjonssaker:  

    Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-02-07/09  Strategisk plan Bjørnsletta  Dokument  Frode  
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  Ledergruppen evaluerer Strategisk Plan denne uken. Presisere tiltak og juster 
mål.   
  
SP fast punkt i Driftsstyret.  
FAU vil gjerne vite mer om tiltak som blir jobbet med nå.   
  
FAU innspill: Elever fra Bjørnsletta til vgs- hvordan går det med dem faglig?  
Rektor: – Lite info tilbake, generelt inntrykk av at de er godt forberedt til vgs og 
beholder karaktersnittet sitt  
  
AKS   
Rektor: mål 90-95% skal delta på aks (i år 80-85%). Hvordan gjør man AKS 
mer attraktivt?   
Godt samarbeid med naboskoler  
  
FAU: ønsker at også matematikk skal være med i risikokartet   
  
Strategisk plan skal være levende og FAU får mulighet til  å gi innspill og 

tilbakemld jevnlig  
  

2017-02-07/10  Nytt fra utvalg og komitéer  
- Natteravning  
- AKS  
- 17.mai  
- Korps  
- Evt. flere  

  Komitelederne  

  17.mai: erfaringsnotat på Onedrive – gruppen setter i gang nå  
  
Korps: 2.trinn er rekrutteringsansvarlig. Trenger en foresatt til å være med på 
organisering.   
  
AKS: setter i gang straks  

  

2017-02-07/11  Nytt fra/til Driftsstyret  
 -  Fra møte 16.1.2017  

og evt. innspill fra FAU  

  Anne G.  

  Budsjettet 2017 vedtatt  
Oppdatering Strategisk Plan  
Gjennomgang sykefravær på alle trinn (barnetrinn 14,1 % fravær)  
  
Psyk.sos.plan utsatt slik at også nyetablert SMU får mulighet til å involvere seg.  
  
FAU: foreslår at også Driftsstyret lager et årshjul  

 

2017-02-07/12  Skolemiljøutvalget    Frode og Cathrine FS  
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  SMU endelig opprettet,  alle medlemmer utpekt og utvalget ar konstituert seg i 
forkant av dagens FAU-møte.   
Oddveig som er en av de to foreldrevalgte representantene informerte fra første 
møtet.  Utvalgets mandat er omtalt i informasjonsfolder fra UDI.   
  
Valg:   

• Petronelle ( foreldrerepresentant)  leder   
• Chistoffer (10de trinn) nestleder  
• Line ( ansattvalgt)  sekretær  

  
Øvrige representanter :    
Fra elevene: David ( 8de trinn)   
Fra skolens ledelse:  rektor  
Politisk oppnevnt: Hilbert som også er vara til Driftsstyret.   
  
Hovedagenda:   
Psykososial handlingsplan  
Sosialkompetanseplan  
Elevundersøkelsen  
  
Møteplan :  I forkant av FAU, dvs. 8. mars og 5. april.   

2017-02-07/13  Skolegruppemøte F    Cathrine FS og 

Chantal  

  Alle FAU-ledere  i skolegruppe F møtes  
Psyk.sos i sentrum + erfaringsdeling  
Cathrine deltok i forrige møte, på neste som er 15. februar deltar også 

Chantal.   
  

2017-02-07/14  Elevundersøkelsen   
  

  Frode  

  Elevundersøkelsen 5- 10 klasse 

Skala 1-5, hvor fem er høyest.   
Ikke så store forskjeller mellom hva 5 trinn svarer kontra u-trinn 
På sikt mer aktuelt å få tall per trinn når det blir flere elever.   
  
Indeks for skolen:   
Bjørnsletta har scorer fra 2,9   - Praktisk opplæring til 4,6 Mobbing  (skala er 
snudd på denne faktoren når dette redegjøres slik at det også her er jo høyere 
tall jo bedre). På de fleste områder er det en svak nedgang. Ligger noe svakere 
enn snitt i Oslo kommune på de aller fleste faktorer.   
I Skoleporten kan man sammenligne, men der ligger litt andre tall pga at det 
kun er 10.trinn som publiseres)  
  
FAU: viser en noe negativ trend som vi ønsker å snu. Skolen, Elevrådet,  
Skolemiljøutvalg og FAU bør sammen se på hvilke innsatser og tiltak som kan 
iverksettes.   
  
Rektor:   
Hver klasse får sine resultater slik at man kan diskutere hva det betyr.  
  
Elevaktiv undervisning er en viktig driver til et godt læringsmiljø, innebærer at 

eleven ikke bare er en passiv tilhører.   
  
FAU: Hva kan vi lære av skoler hvor eleveundersøkelsen viser meget høye 
scorer?   
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Gode strukturer rundt elevrådsarbeid påvirker resultatene i positiv retning,  

ønskelig å styrke dette også på Bjørnsletta  

2017-02-07/  Eventueltsak: Kvelningslek    Marianne  

  Også på Bjørnsletta forekommer denne livsfarlige liken. Det er MEGET viktig at 
både hjem og skole snakker med elevene om hvor farlig denne leken kan være! 
Enkelte lærere har tatt initiativ til at foreldrene samtaler med sine barn om det.   
FAU-leder har sendt  oppfordring til skoleledelse med lenke til film og bedt dem 

sørge for informasjon i alle klasser. FAU- oppfordret også til info på hjemmeside  

2017-02-07/  Eventueltsak: Vurdering for 

læring  
  Marianne  

    
Er det høyt nok læringspress?   
Hyppige nok tilbakemld?   
Er læringsmålene tydelige nok?   
Sammenheng mellom siste karakter eller det man gjør gjennom året?  
  
FAU: ønske om speed-dating med lærerne I forbindelse med 
utviklingssamtalene  
  

Evaluering av møtet  

2017-01-11/16  Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning - 
 Hva har fungert bra?  

 -  Hva kan/bør vi endre?  

  

  

Saker til neste møter og oppfølgingssaker   
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  Når  Ansvarlig  

2017-xx-aa/  Elevundersøkelse 2017  vår  Frode  

2017-xx-aa/  Foreldreundersøkelse UDE  vår  Cathrine FS  

2017-xx-aa/  Sosiale aktiviteter på 

barnetrinnet for å styrke 

relasjoner  

vår  Lene M. 4A  

2017-xx-aa/  Overgang fra barnetrinnet til 

ungdomstrinnet  
vår  Sissi  

2017-xx-aa/  Tyverier på skolen  sen vår    

2017-xx-aa/  Sykle til skolen - uttalelse fra 

FAU på dette?  
Mars    

2017-xx-aa/  Leirskole - finansiering + følge 

opp hvor man drar  
Mars  Lene M. 4 A  

2017-xx-aa/  Juleavslutning på skolen  vår    

2017-xx-aa/  Juleball – evaluering med 

basis i anonym  
foreldreundersøkelse samt 

elevundersøkelse  

Mars  Cathrine FS 

Redegjørelse for 

tilbakemld til elever 

utrinn  

2017-xx-aa/  Vurdering for læring u-trinn – 

redegjørelse fra skolen   

  

Vår    

2017-xx-aa  Trafikkagenten  vår    

2017-xx-aa   Valg av repr til driftsstyret      

  


