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FAU-møte, tirsdag 6. februar 2018 kl. 18.00 – 20.30 
Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder: Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 
Referent: Anne Lise Storsand 
Øyvind Byhring, Jon Erlend Arnesen, Trine Hagfors, Ragnhild Marie Bakkevig, , Siri Bjørtuft 
Ellingsen, Henriette Thilert, Anne Lise Storsand, Marianne Heyerdahl, Monica Thoreid, Anne 
Graadahl, Cathrine Foss Stene, Razita Kaimova, Oddveig Helland, Anne Lene Saksum 
Haagstad,  
  
 

 
 
AGENDA: 
 

Faste saker: 
 Saksdokum

en ter 
Ansvarlig 

2018-02-06/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 
 
2018-02-06/2 Referat fra forrige FAU-møte - 

oppfølgingspunkter 
Referat Anne Lise S. 

Tilbud om leksehjelp for 4.klasse har nå kommet 
 
Diskusjonssaker: 
 Saksdokum

en ter 
Ansvarlig 

2018-02-06/3 AKS halvdagsplasser Dokument Anne G. 

 
Aktivitetsskolen Bjørnsletta har et underskudd i 2017 på ca. kr 1 216 000,- som tas med inn i 
det nye budsjettåret. Dette underskuddet må dekkes inn ved å blant annet spare inn på 
lønnskostnader i 2018. Dette gjøres ved naturlige avganger i personalgruppen og ved at flere 
av enkeltelevene som i 2017 hadde tett oppfølging av voksen, ikke får dette i 2018.  
Bevilgningen for barn med særskilte behov brukes i hovedsak til å lønne assistenter og 
pedagogisk veileder som har ansvaret for disse barna.  
 
Skoleledelsen ønsker større forutsigbarhet vedrørende antall halvdagsplasser AKS kan tilby. 
Nå er det ingen grense, og pr. dags dato er det ca. 30 % av elevtallet som har halv plass. 
Dette er for høyt med tanke på økonomisk sikkerhet. Skoleledelsen vil fremstille et forslag til 
driftsstyret om at det tilbys kun et visst antall halvdagsplasser, med søknad to ganger i løpet 
av skoleåret. Dette gjøres også ved andre skoler. Driftsstyret ønsker synspunkter fra FAU før 
saken fremmes for driftsstyret.  
 
Det er tidligere vedtatt at halvdagsplass innebærer tre faste ukedager.  
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FAU oppfordrer:   
Vedtaket om at halvdagsplasser kun kan benyttes tre faste ukedager MÅ håndheves av AKS-  
ledelsen slik at personalressursene kan benyttes optimalt.  
 
FAU har forståelse for at det må settes et tak for antall halvdagsplasser for å få AKS-
økonomien i balanse. FAU ber om at konkret forslag fra skoleledelsen legges frem for FAU  
før saken behandles i Driftsstyre.  
 
Kommunikasjon- bevisstgjøring av foreldrene i forhold til at ressursbruken rundt AKS i feriene 
er viktig. Dette bør tydeliggjøres i forbindelse med påmelding til AKS i ferier.  
 
Oppfordrer til foreldremøte på aks både vår/høst 
 
Oppfordring fra FAU bør gå ut umiddelbart i forhold til viktigheten  av å si fra hvis man ikke 
skal bruke plassen i vinterferien slik at personalressursene brukes optimalt i forhold til elvene.  
 

 

2018-02-06/4 Storefri - initiativ fra elevrådet Dokument Anne G 

Presentasjon fra elevrådet 
Forslag: Elever i 10de trinn skal få lov til å gå i butikken i storefri.  
 
Grupper som følges av lærere (ref opplæringsloven 9a – det skal være trygt for alle elever og 
alle elever skal være under oppsyn) 
Regelverk (skjema) hvor man sammen med foresatte går gjennom og underskriver.  
Butikken er informert og positive 
Etter utprøving for 10de klasse vurderes hvorvidt ordningen kan omfatte større deler av 
ungdomstrinnet.  
 
FAU: fint med initiativ fra elevrådet. Elevene lager forslag til retningslinjer og presenterer for 
driftsstyret 
 
2018-02-06/5 Saker fra trafikk-komiteen 

- Folkemøte 13. februar 
Dokument Trafikk-komiteen+ 

Cathrine FS 
 
FAU jobber bredt for å tydeliggjøre problemene utbygging så tett på skolen vil medføre. Mange 
meget alvorlige punkter vedrørende barnas skolevei og trygghet på skolegården både i 
anleggsperioden og i perioden etter utbygging dersom omsøkte planer skulle bli gjennomført.  .  
 
Anne og Ragnhild var I åpen halvtime i bydelen. Politikerne ville gjerne komme på befaring.  
 
FAU og skolen jobber sammen for mobilisering frem mot folkemøtet. Det er svært vikitg at vi får 
mange foresatte, elever, ansatte, naboer, politikere, myndighetspersoner og presse til å delta.  
 
Alle i FAU bes om å mobilsere i sine klasser: foresatte på alle trinn og elever på ungdomstrinnet. 
 
 
2018-02-06/6 Nyttårsball – u-trinnet 

Evaluering av årets ball 
Prosess for å vurdere om det også i 
fortsettelsen skal være ball for 8-10 

Muntlig 
orientering 

Frode og 
Nyttårsball- 
komiteen 

Nyttårsball: 
Vellykket gjennomføring, men arrangementet ble besluttet svært sent og skoleballkomiteen og 
ledelsen kom for sent i gang med forberedelser. Bør endres neste år.  
I hovedsak gode tilbakemeldinger fra elevene 
Buss for 10.klasse dukket aldri opp – endte opp med at foreldre hentet på skolen med privatbiler.  
10de klasse ankom sent og det ble lang ventetid for 8de og 9de trinn.  
Minner om at det ikke skal brukes limousin  - reglementet som er sendt ut av skoleledelse og 
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FAU i forkant MÅ følges av alle foresatte 
Ønske om DJ på neste arrangement (i fjor ønsket elevene IKKE DJ, de var meget fornøyd med 
spillelister) 
Erfaringsdokument fra årets arrangement bør lages ganske umiddelbart.  
 
Beslutning:  Elevene, skoleledelsen, personalet og FAU bør foreta en vurdering i løpet av 
skoleåret om formen på ball og målgruppen  for ballet er optimal  ( nå deltar hele 
ungdomstrinnet) eller om det skal gjøres endringer før neste skoleårs ball.  
 
2018-02-06/8 Skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet Ettersendes Frode og Cathrine 

FS 
Den nye byråden for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Torkildsen,  har fjernet kravet om 
skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet. Skolen har startet en prosess for å se på hvordan 
skolen skal gi tilbakemeldinger. Er det beste å fortsette med en skriftlig vurdering? Skoleledelsen 
ga uttrykk for at lærerne bruker mye tid på å gi skriftlig evaluering og at mange foresatte på 
Bjørnsletta ikke leser evalueringen. Flere i FAU  ga uttrykk for at det er for vanskelig å finne 
evalueringen på It´s Learning og at evalueringen må gjøres lettere tilgjengelig.  
På ungdomstrinnet er det fortsatt krav om skriftlig vurdering.  
Skolen ønsker innspill fra FAU om dette -  tas opp igjen til videre dialog i FAU i vårsemesteret.  
 
2018-02-06/8 Dialog med skolens ledelse, bl.a. 

Osloprøven i lesing 6te trinn 
Oppfølging av saker og forslag fra forrige 
FAU-møte 

Muntlig 
orientering 

Frode og Cathrine 
FS 

Rektor informerer: 
Osloprøven i lesing: Oppfølging av elevresultater. Viser positiv resultatutvikling for Bjørnsletta fra 
Nasjonale prøver til Osloprøven ( disse er dog ikke direkte sammenlingbare)  
 
4-5-6- trinn midt i lese/skrive opplegg i 4 uker 
 
Leksehjelp: 
4 trinn leksehjelp to ganger i uka tir/ons for de som ikke går på aks* 
* FAU oppfordrer til å minne elever om leksehjelpen 
                                      
FAU etterlyste oppfølging av konkrete oppfordringer om bedre og hyppigere informasjon på 
skolens hjemmesider om viktige saker. Rektor sa flere saker nå var publisert på sidene og at det 
er en del av skoleledelsens agenda, men at det er krevende å ha ressurser til dette. FAU ba om 
at dette blir prioritert.  
 
Undervisningsbygg har ansvaret for vedlikehold av Åsjordet – NCC har ansvar for å rydde/måke 
– ledelsen har god dialog her.  
 
Kontaktlærere bør be om formøte med klassekontakt før foreldremøter. Skolen forutsetter at 
dette skjer,  hvis det ikke gjøres bør klassekontaktene initiere det. .  
 
Skolen er påmeldt toget 17.mai.  
 
Unngå konkurrerende arrangementer (private frokoster) på 17mai. Dette for å skape 
inkluderende tradisjon.  Elevrådet er også koblet på dette.  
 
Endrede pauser u-trinnet. Pause 2: 15 min. Storefri kortes ned til 35 min.  Informasjon om  dette 
skal gis i god tid før endring.  
 
Leirskole barnetrinnet: er bestilt på Oksenøen uke 38, finansiering – blir fullfinansiert av statlige 
og kommunale midler. Skolen forutsetter at foreldrene kan organisere felles transport til og fra 
leiren.  
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Beslutningssaker 
 Saksdokum

en ter 
Ansvarlig 

2018-02-06/9 Endringer i permisjonsreglementet på skolen 
- Rektor foreslår som informert om i 
forrige FAU at reglementet for søknad om 
permisjon endres og strammes inn. 

De to 
malene 
ligger i 
mappen 

Frode 

Skjema for å effektivisere og synliggjøre prosessen rundt søknad om permisjon for elever bedre 
 
Foresatte sender søknaden til kontaktlæreren som gjør en forsvarlighetsvurdering  
 
Skjemaet inneholder også informasjon om hva man kan søke permisjon til 
 
Beslutning:   FAU er positiv til det foreslåtte permisjonsreglementet og støttet endringene.  
 
 
Informasjonssaker 
  Saksdokum

en ter 
 

2018-02-06/10 Nytt fra utvalg og komitéer 
17.mai 
Natteravning 

 
Se evt 
erfaringsnot
a 

 
Komiteledere 

 Korps 
AKS 
Evt. flere 

ter under 
den enkelte 
komitée på 
One drive 

 

Aks komite: Tar et møte med Frode og Aks-leder angående saker til AKS (ref: 2018-02-06/3, 
AKS halvdagsplasser). Svært viktig at økonomien kommer under kontroll og at kvaliteten på 
tilbudet er tilfredsstillende.  
 
Korps: 
Henriette Thillert informerte om at  Lillian Hella har tatt opp kommunikasjonen med Lysejordet 
vedr. korps. Per i dag er det 2 juniorkorpsbarn og 4 aspirantbarn fra Bjørnsletta til Lysejordet 
korps.  
Ønsker å være større del av korpsorganiseringen ved Lysejordet 
Etablering av eget korps ved Bjørnsletta skjer ikke nå, men er ikke tatt av planen.  
Midlene som er gitt som gave fra Lions til oppstart av korps blir stående urørt inntil videre og 
etablering er sannsynlig.  
 
17.mai ettermiddag:  
Årets komite-arbeid er igangsatt:  10 stk er med I komiteen og har fått fordelt oppgaver og skal 
lage kjøreplan 
Arrangement fra 15- 18 
2.+ 5.klasse har ansvar for arrangementet inkl. loddsalg  
Korps: Flere er sjekket ut, men har ikke funnet noen som kan gå i toget så langt 
 
 
17.mai frokost: 
Komiteen ikke tilstede – sekretær tar kontakt med komiteen og ber om status i arbeidet.  
Ønsker elevmedvirkning til planlegging og gjennomføring av dette arrangementet 
Minner igjen om at private arrangement ikke er ønskelig fordi man ønsker inkluderende 
arrangement som omfatter alle.  
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Sosialgruppen 
Møte med Eline Fyksen Aas  
om arrangement som sosialgruppen jobber med  
 
2018-02-06/11 Nytt fra driftsstyret 

- Fra forrige møte og saker til neste 
møte 

 Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 

Budsjett: antar meget stram økonomi i år ut fra pågående budsjettprosess.  

2018-02-06/12 Status fra SMU (skolemiljøutvalget)  Oddveig 

Innspill om Saharaha fra  SMU til FAU: 
Viktig at foreldrene blir gjort oppmerksomme på dette. Anmoder FAU om å  bidra til at foresatte 
får beskjed om at appen finnes og blir brukt på Bjørnsletta. At de sjekker opp og sletter appen.  
 
Tekstforslag til e-post som kan brukes til foresatte: 
 
 Den såkalte mobbe-appen Sarahah hvor man kan sende og motta meldinger anonymt, er 
registrert å være i bruk på mellom- og ungdomstrinnet ved Bjørnsletta skole. Saraha kan enten 
lastes ned som app eller man kan via den aktuelle nettsiden koble denne «anonyme meldinger-
funksjonen» til sin Snapchat-konto, slik at man kan sende anonyme meldinger til andres 
Snapchat. Sarahah oppgir 17-årsgrense, men det kan meget lett omgås. Blant barn og unge blir 
Sarahah i hovedsak brukt til å sende stygge og uakseptable meldinger til andre anonymt. Mer 
om Sarahah kan leses her: https://www.nrk.no/rogaland/ungdomsforeldre-bor-kjenne-til-appen-
sarahah-1.13714910 
Foresatte har en avgjørende rolle i det forebyggende arbeidet mot mobbing, inkludert det 
holdningsskapende arbeidet rundt hvordan man kommuniserer med andre på nett og ellers. FAU 
og Skolemiljøutvalget ber derfor foresatt sjekke om sitt barn har Sarahah eller tilsvarende 
installert. Hvis så er tilfelle, anmodes foresatte om å sørge for avinstallasjon og å ta en prat med 
eleven om hva som er akseptabel kommunikasjonsform i sosiale medier og ellers. 
 
_____________________________________________ 
 
FAU: oppfordrer alle FAU-medlemmer/klassekontakter til å  sende ut oppfordring til  foresatte i 
alle relevante  klasser ( 5-10)  (ikke bare Saraha, men generelt om bevissthet rundt sosiale 
medier og apper og hvor stor del de er av mobbing/utestengelse)- og at dette blir del av 
foreldremøter.  FAU er fornøyd med at SMU i referat skriver at også skolen og elevrådet jobber 
med dette 

 
Evaluering av møtet 
2018-02-06/1 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

Hva har fungert bra? 
Hva kan/bør vi endre? 
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Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 
2017-xx-aa/ Overgang fra barnetrinnet til 

ungdomstrinnet 
  

2017-xx-aa/ Tyverier på skolen Høst  

2017-xx-aa/ AKS: kommunikasjon rundt 
bruk av plasser, 
foreldremøter 

Mars  

2017-xx-aa/ Halvårsvurdering på 
barnetrinnet 
Innspill til hvilken form dette 
skal ha på skolen  

April  

2017-xx-aa/ Vurdering av nyttårsball 
(hvilke klasser skal delta) 

Vår 2018  

2017-xx-aa/ 17.mai arrangementer 
frokost/ettermiddag 

Mars 2018  


