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FAU-møte, tirsdag 9. januar 2018 kl. 18.00 – 19.45 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 

Referent: Anne Lise Storsand 

Til stede: Cathrine, Anne Lise, Per, Øyvind, Ragnhild, Monica, Hedda, Anne, Oddveig, Anne 
Lene, Didrik, Siri, Lene, Kristian, Anders, Cecilie 

 

 

AGENDA: 
 

Faste saker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-01-08/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 

2018-01-08//2 Referat fra forrige FAU-møte - 
oppfølgingspunkter 

Referat Anne Lise S. 

    

Diskusjonssaker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-01-08//3 Saker fra trafikk-komiteen 
- Til informasjon: utsendt høringssvar 

- Folkemøte - skal vi organisere det? 
(ref. forrige møtes referat) 

Dokumenter Trafikk-komiteen 

Utbygging  
Uttalelse angående Neptuns utbygging ved skolen:  

• Sendt til Plan og Bygg 
• Sendt til bydel Ullern – bedt om å komme på åpen halvtime 25.januar 
• Sendt til Trafikkagenten 
• Sendes til Brann- og redningsetaten 
• Sendes til Kultur og Oppvekst (som vedlegg til Driftsstyrets innsendelse) 

 
Driftsstyret sender også inn uttalelse angående utbygging 
 
Folkemøte angående utbyggingen tirsdag 13.februar  
Møte for foresatte og naboer  
Organisering: ved Kristian, Anne Lise og Cathrine 
 
Trafikkagenten: 
7 saker meldt inn på Trafikkagenten 
8.klasse får sendt ut pålogg til Trafikkagenten.  

Minn gjerne på appen på foreldremøter 
 
Det kommer en rushtidsbom på Vollsveien i Bærum. Kontaktet fra annen skole. FAU prioritere ikke 
kapasitet til å følge opp denne saken 
 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21517&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21499&amp;o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21521&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21520&amp;o=OneUp
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Statens vegvesen ved vegavd Oslo har startet et forprosjekt langs ring 3 fra Monolitveien til 
Radiumhospitalet hvor vi skal se på mulighetene for å anlegge sykkelveg med fortau på sørsiden av Ring 
3  
 

FAU ber foreldre som leser referatet og evt. har innspill til denne saken ta kontakt med trafikk-komiteen ved 
ragnhb@gmail.com 
 

 
 
 

2018-01-08/4 Oppfølging av sak fra November-møtet om 
gratis leksehjelp 

Dokument AKS/Anne Lise 

Minimum 8 timer skal være gratis – og det er det skolen som fordeler.  
 
Skolen ser på fordeling av ressursene for tiden og kommer med et svar på dette 
 

2018-01-08/5 Strategisk plan - Bjørnsletta skole (utsatt fra sist) Dokument Anne Graadahl 

Ressursfordelingsmodellen er satt på vent i kommunen og derfor er endelig budsjettvedtak også satt på 
vent. Det ser ut til at det foreslåtte budsjettet vil medføre en reduksjon på ca 1,5% i forhold til 
sammenlignbare elevtall.  
 
Som en følge manglende vedtak i kommunene kan heller ikke Driftsstyret vedta strategisk plan (forventes 
vedtatt i slutten av februar)  
 
 

2018-01-08/6 Nyttårsball – u-trinnet Muntlig 
orientering 

Frode og 

Nyttårsball- 

komiteen 

Nyttårsballet blir på Scandic Hotell Fornebu i år. Økonomisk ramme som i fjor – dersom det er elever som 
har behov økonomisk tilskudd er de mulig å søke om dette.    
Dato og sted ble sent besluttet i år og arbeidet i komiteen kom i gang sent, det medfører at invitasjoner, 
påmelding og forberedelser blir mer hektisk enn ønskelig.  Oppfordring fra FAU om planlegging  i bedre tid  
forut for neste skoleårs ball.  
 
Oppfordring fra skolens ledelse om at FAU vurderer om det er hensiktsmessig å fortsette med ball samlet 
for alle tre trinn på utrinnet eller om dette bør endres fra og med neste skoleår. FAU setter dette på 
dagsorden sammen med evaluering av årets ball i vårsemesteret.  
 
 

2018-01-08//7 Dialog med skolens ledelse, bl.a. 

- Oppfølging av saker og forslag fra 
forrige FAU-møte 

Muntlig 
orientering 

Frode og Cathrine 
FS 

Rektors kvarter: 
 
Satsinger skolen er med på: 
U-trinnet: satser på skriving i flere fag 
Barnetrinnet vurdering for læring  
 
Undersøkelser på vei: 

- Trivsel 1-4- trinn 
- Aks 
- Foreldreundersøkelse 2018 i vårsemesteet.  

Informasjon på forhånd til foresatte om at disse undersøkelsene kommer og er viktig del av tilbakemelding 
for skolen.  
 
17.mai: skolen blir meldt på å delta i tog i byen som vanlig. Ønsker også å få opp deltagelsen på frokosten 
17.mai. Viktig at det ikke arrangeres konkurrerende frokoster blant noen av elevene, men at foresatte og 
elever aktivt støtter opp om en god tradisjon på skolen.  FAU oppfordret frokostkomiteen om å trekke inn 
elever i  forberedelsene.  
 
Økonomi:  Alt er satt på vent pga av manglende vedtak av ressursfordelingsmodellen.  

mailto:ragnhb@gmail.com
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21522&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21520&amp;o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21523&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21520&amp;o=OneUp
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Ser ut som redusert budsjett på ca 1%.  
 
U-trinn: Med basis i initiativ blant annet fra FAU innføres det nå ny inndeling av skoledagen med litt kortere 
storefri for å kunne få noe lengre varighet  på de korte pausene uten å utvide skoledagen. Skoleledelse vil 
sende ut informasjon til elever og foresatte senest to uker før det iverksettes) 
 
Skoleball: Befaring med FAU (Cecilie) og rektor 
Skal det fortsette å være ball for hele u-trinnet eller bare 10. trinn? Rektor ønsker vurdering av FAU.        
 
Rektor delte ut forslag til nytt permisjonsreglement på Bjørnsletta skole.  Dette ble ikke realitetsbehandlet 
siden det ikke var meldt inn som sak i forkant,  men blir satt på agendaen på FAU-møte i februar.  
 
Skolen ønsker at FAU skal behandle om man skal etablere tradisjon for språkreiser for 9. trinn som en 
permanent ordning. Ikke realitetsbehandlet i dette møtet – settes på agendaen i vårsemesteret.     
 
FAU: 
Gjennomgang av saker fra sist: 
 
Kommunikasjon angående fravær blant lærere til foresatte (styrer mot å si fra etter 14 dager) 
 
Rutine for overlevering til vikar. Her har skolen hatt rutiner lenge. Følger opp dette.  
 
Foreldremøter: hvis foreldrekontakter ikke hører noe kan de godt ta kontakt for å samarbeide om hva 
innholdet skal være 
 
Halvårsvurdering med karakter (uten karakter for barnetrinnet) publiseres på mandag 
 
 Speed-dating med lærerne diskuteres enten februar eller mars 
 
Henveldelser til skolen: ingen endring fra sist 

• Tenk over måten man henvender seg til assistenter på barnetrinn  

• U-trinnet: henvendelser som går direkte til ledelsen uten å ha vært innom læreren. Skolen 
oppfordrer til saklig og undrende tilnærming direkte til læreren.  

 
Ønske fra foresatte om kommunikasjon rundt hyggelige tilstelninger (eks: forestillinger). Skape begeistring 
rundt skolens fine tiltak. Mulighet: elevrådet kan skrive saker for hjemmesider 
     

 

 

Beslutningssaker 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-01-08/8 Budsjett 2017/18 Ettersendes Kasserer Anne 

Lene S. 
Haagestad 

Netto overskudd 32000 + 20000 til korps + 3000 kr lotterigaver  
17.mai viktig for inntekt til FAU 
Budsjettet er vedtatt 
 

Informasjonssaker 

  Saksdokumen 
ter 

 

2018-01-08//9 Nytt fra utvalg og komitéer 
- 17.mai 
- Natteravning 

- Korps 
- AKS 

 

Se evt 
erfaringsnota 
ter under 
den enkelte 

 

Komiteledere 

https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
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AKS:  

Planlagt møte er utsatt, men kommer så snart som mulig.  

 

Aks-komiteen tar opp ønsker rundt kommunikasjon og aktiviteter.  

Hvordan holde på interessen rundt aks i 3.+ 4. klasse 

Hva er planene for 2018-aktiviter? 

 

FAU ønsker å ha aks på møteplanen hver måned. Diskusjonssaker fra disse møtene deles med aks-leder.  

 

Sosialkomité: 

Ønsker å skape flere tradisjoner for barnetrinnet.  

- Venne-respektdag 

- Refleksdagen 

- Mellomtrinn: diskotek 

- Felles juleavslutning 

- Lesevake (6.trinn) 

- Sykkeldag 

- Sommerdans 

 

 - Evt. flere komitée på 
One drive 

 

2018-01-08/10 Nytt fra driftsstyret 

Anne refererte fra forrige møte og saker til 
neste møte 

 Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 

2018-01-08/11 Status fra SMU 
(skolemiljøutvalget) 

 Oddveig 

Referat kommer til FAU 
 
Plan for psykososialt miljø er vedtatt. Lærerne som har jobbet med dette har gjort en kjempejobb 
 
Mobbeapp: diskuteres i elevrådet.  
 
Skolen registrerer at de fleste konfliktsaker mellom elever handler om noe som har skjedd digitalt. 
Foreldre må være klar over at dette skjer og følge med på barna 
 

FAU: Dette bør være fast del av foreldremøter på skolen. FAU repr. oppfordres til å sørge for dette i 
samarbeid med klassekontakt.  
 

Evaluering av møtet 
2018-01-08/12 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

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

https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21126&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
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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  Vårsemesteret  

2017-xx-aa/ Forslag til endret 
permisjonsreglement   
 

 Februar    Rektor  

2017-xx-aa/ Skolen ønsker at FAU skal 
behandle om man skal etablere 
språkreiser for 9. trinn 

 

 Vårsemesteret  Rektor 

2017-xx-aa/ Skoleball – evaluering av årets 
ball samt vurdering av om det 
bør være ball for alle tre triunn 
samlet eller ei?  

Vårsemesteret   

 


