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FAU-møte, mandag 11. Juni 2018 kl. 18.00 – 20.30 
Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder: Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 
Referent: Anne Lise Storsand 
Til stede: Lena, Siri, Jon, Anne, Ragnhild, Henriette, Lisbeth, Trine, Siri, Kristian, Øyvind, 
Hedda, Monica, Bente, Anne Lene, Viktoria, Oddveig, Razita 
 

 
 
AGENDA: 

 
Faste saker: 

 Saksdokume
n ter 

Ansvarlig 

2018-06-11/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 

2018-06-11/2 Referat fra forrige FAU-møte - oppfølgingspunkter Referat Anne Lise S. 

Diskusjonssaker: 

 Saksdokume
n ter 

Ansvarlig 

2018-06-11/3 Nyttårsball - status i dialog med elevråd og skole 
– anbefaling 

? Komiteen 

Elevrådet har ikke hatt møte siden sist.  
FAU ber skoleledelsen reservere lokalet som ble brukt ved årets skoleball.  
Cathrine sjekker med skolen om elevrådet 
 

2018-06-11/4 Årshjul sosiale aktiviteter Bjørnsletta 2018/19 
- Julegudstjeneste - FAU innspill 
 

Dokument i 
OneDrive 

Komitee for Sos. 
Aktiviteter og SMU 

Fellesmøter med representanter fra SMU, FAU og Eline Fyksen Aas (inspektør mellomtrinn) – hatt 
gjennomgang av skolens aktiviteter og lagt inn det man ønsker å innføre i et årshjul.  
 
Det finnes veldig mange bra arrangementer på skolen allerede. Komiteen har jobbet med å gjøre dette mer 
synlig for foresatte.  
 
Nye punkter på planen er bl.a: 
 
FORUT: vennskap, respekt, likeverd i sentrum. Blir del av kampanjeuke.  

  Skolen er sterkt med og engasjert. FAU sørger for å være drivkraft 
 
  Full fokus på refleks: ansvarlig er trafikk-komiteen 
  Nyttårsballfest for 6.+7.  
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  ____________________________ 
 
  Julegudtjeneste: 
  Ønsker at skolen jobber med et godt opplegg i kirken og spesielt på skolen 
 _______________________ 
  Årshjulet legges ut på skolens nettside når det er klart.  

 

2018-06-11/5 Saker fra trafikk-komiteen 
- Utbyggingsplaner – status 
- Info om utbyggingssak i Skogfaret 

 

Muntlig Trafikk-komiteen+ 
Frode+Cathrine FS 

Åsjordet 3: Brev fra driftsstyret, FAU og skolen, angående anleggsvirksomhet i hovedankomst til skolen – som 
tilsvar på plan om blokkutbygging. Ønsker også å understreke dette ved hjelp av medisinske hensyn/uttalelser.  
 
Åsjordet 7, 9, 11: småhusplanen gjelder her fortsatt, her anbefales altså ikke planen som var ønsket fra Neptun. 
 
Skogfaret: her er det sendt inn brev angående farlige avkjørsler og sprenging.  Plan og bygg har sendt 
representant som har sett på situasjonen. Han har konkludert med at det bør bygges fortau i Skogfaret.  
 
Rektor: man bør være forberedt på foreldreaktivitet for å synliggjøre.  
 

2018-06-11/6 Kameraovervåking i Osloskolen Dokumenter 
i Onedrive 

Cathrine FS+ 
Frode 

Kameraovervåkning i skoletiden er veldig strengt. Utenfor skoletiden er det mulig dersom man har godt 
grunnlag.  
FAU støtter overvåkning utenom skoletid (ref tidligere innbrudd) 
FAU-leder + representant  skriver en høringsuttalelse felles fra FAU og skole 

2018-06-11/7 Foreldreundersøkelsen 
- Kommunikasjon rundt resultater ut til 

foresatte 
- Handlingsplan fra skolen 

 
Dokument 
presentert i 
Mai FAU 

 
Frode og Unni 

FAU: fin deltagelse fra foresatte 64% 
FAU: har laget en egen presentasjon av hovedfunnene i undersøkelsen 
 
Rektor:  
Store sprik mellom trinnene i resultat 
Hovedsaklig er foresatte mer positive på barnetrinnet.  
Resultatene ligger under foventning. Med noen unntak 
For at det skal være nyttig for den enkelte foresatt får hver enkelt kontaktlærer oversikten over undersøkelsen 
og diskuterer med klassekontaktene på hvert trinn. Klassekontaktene blir kalt inn av kontaktlærerne. Denne 
prosessen er i gang.  
Stort spørsmål for skolen: hvorfor tror ikke foresatte at skolen bryr seg (nok) om elevene 
Om kommunikasjon: skolen gjør mye som de foresatte ikke får med seg. Skolen må jobbe med kommunikasjon 
og forventningsavklaring mellom skole-foresatte 

 
 
FAU:  
* ønsker en melding til foresatte om at resultatene fra undersøkelsen er mottatt og god innsats 
* ønsker også kommunikasjon rundt hovedfunn 
* ønsker hjemmesidesak om undersøkelsen. Rektor bekrefter at det kommer.  
* ønsker at FAU-representant skal være med i møtet om undersøkelsen. Rektor skal presisere dette til lærerne 
* FAU kommenterer på egne hovedfunn: Viktig å skille tematisk på kommunikasjon og informasjon og se på 
hvordan skolen scorer samlet på dette.  
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2018-06-11/8 Dialog med skolens ledelse, bl.a. 
- Rekruttering av ny rektor 
- Tilgang til Wifi i undervisningen 
- Oppfølging av saker, forslag og 

kommunikasjon fra tidligere FAU-møter 

Muntlig 
orientering 

Frode og Cathrine 
FS 

Rektortilsetting: ikke avklart enda. Har vært to intervjuer 
 
FAU: Wifi: hva slags policy har Bjørnsletta når det gjelder tilkobling.  
Skolen: gir ikke tilgang til elever. Elevene skal bruke skolens pc.  
 
Rektor:  
Juleball: elevrådet skal sikre at deres anbefaling om at det kun skal være for tiendetrinn er riktig 
17.maifrokost: diskutere om dette skal fortsette pga manglende oppmøte fra elevene 
21. juni er det fellessamling med avlutning for hele skolen (unntatt tiendetrinn) med opptredener fra hvert trinn. 
Elever fra alle trinn på begge avslutninger.  
Rektor har snakket mye med områdedirektøren om økonomi og overgang. Klart ønske om at Bjørnsletta skal bli 
prioritert. Skolen har kommet dårlig ut av ressursfordelingsmodellen.  
 
 

2018-06-11/9 Skolens økonomi – uttalelse Muntlig Anne G ( 
driftsstyreleder) 

 

Beslutningssaker 

 Saksdokume
n ter 

Ansvarlig 

2018-06-11/10 17. mai arrangementer 2018 
- vedtak av regnskap samt orientering om 

erfaring 

Regnskap 
i One 
Drive 

Komiteene+ 
kasserer Anne 
Lene 

Veldig godt resultat fra arrangementet: 45 800 kr i overskudd  
Donasjon til gaveinnkjøp: FAU sjekker at det er ok at pengene brukes neste år til samme formål 
 
Definitivt Lotteriet som drar inn mest.  
 
17.maifrokost: 72 påmeldte. Få fra tiendeklasse.  
 
FAU: forslag til ny organisering- 7.klasse går i flaggborgen. Frokosten fo u-trinn blir etter at barneskolen har 
reist 
 
Erfaringsnotat er lagt inn på OneDrive 
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Informasjonssaker 
  Saksdokumen 

ter 
 

2018-06-11/11 Nytt fra utvalg og komitéer 
- AKS – orientering fra dialog m ledelsen 
- Øvrige 

  
Komiteledere 

AKS- komiteen ble invitert til møte angående sak under: 
 
Skriftlig innspill fra en gruppe foresatt i klasse 1b  
 
AKS sin opplevelse er at de ikke kjenner seg helt igjen i punktene i brevet. De har skrevet et tilsvar til foresatte 
med bla. aktivitetstilbud og hvordan man skal bygge videre på dette  
 
Det kommer også ny brosjyre med oversikt over tilbud og de ansatte.  
 
FAU: snakket mye om kommunikasjon med foresatte. Blant annet hvordan man kommuniserer på 
hjemmesiden. Forventningsstyring er viktig.  
 
Foreldreundersøkelsen på AKS: har ikke fått resultater enda 
 
FAU: ønsker et møte med AKS sammen med skoleledelsen for å avklare frem mot skolestart hvordan man 
kommuniserer med foresatte. Det ønskes også en gjennomgang av hva som går bra, og hva som kan 
forbedres. I tillegg må man etterlyse foreldreundersøkelsen 
 
 
2018-06-11/12 Nytt fra driftsstyret 

- Fra forrige møte og saker til neste møte 
 Anne Graadahl, 

leder i Driftsstyret 

Bekymring for økonomien ved skolen.  
Tyveri av pc’er forverrer økonomien.  
Sammenfatter dette til en uttalelse fra driftsstyret 
 
Ønsker en uttalelse fra FAU om at de støtter dette. Felles enighet fra FAU om dette 
 
________ 
 
Det har vært merforbruk i flere år. Mange tiltak har blitt gjort for å spare inn. Men man ser nå mot et 
underskudd igjen 
 
Ønsker også ressurser til å følge opp den nye ledelsen 
 
Dersom man får tilsvarende budsjett for neste år blir det ikke noe handlingsrom. Man må f.eks veie de 
første årene opp mot tiendeklasse som skal avslutte.  
_________________ 
 
Strategisk plan vedtas i disse dager:  
Vurdering for læring 
Skriving for læring (u-trinnet) 
Lesing og regning på AKS 
 
Resultatmål: minimum 4 i snitt på skriftlige prøver og over områdesnitt 
Vurderer også egne mål (ikke avhengig av områdesnitt) 
 
Gjennomgang av klagesaker i forhold til 9a 
 
FAU: man må begynne med erkjennelse av at det er en problematikk rundt nivået på nasjonale prøver.  
FAU: lurer på behandling av voldshendelse 
 
 
2018-06-11/13 Status fra SMU 

(skolemiljøutvalget) 
 Oddveig 
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Kommunikasjon: f.eks rundt reparasjon av klasserommet til 9b. Viktig å få svar fra 
skoleledelse/undervisningsbygg 
Låser på skap blir brutt opp: generelt problem 

Evaluering av møtet 
2018-06-11/14 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

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

Møteinnkalling til første møte FAU bør settes snarlig. Meldt inn at man skal ha klassevise møter bl.a.for å holde 
valg.  
Inndeling av ulike grupper etter trinn deler av møtet er fint 
 
Elevrådet invitert inn i blant på møter 
 
Komiteene bør konstituere seg tidlig. Tidlig start er viktig. Tydliggjøre hvem som leder gruppene 
 
Tidsstyring: viktig å holde på dette 
 
FAU-representanten blir litt lim i klassesammenheng.  
 

 
 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 

Juleball: elevrådet må komme med endelig anbefaling i 
forhold til organisering av juleball. FAU tar utgangspunkt i at 
alle tre trinnene deltar inntil videre 
 

  

17.maifrokost: diskutere om dette skal fortsette pga 
manglende oppmøte fra elevene 

Forslag til ny organisering- 7.klasse går i flaggborgen. 
Frokosten for u-trinn blir etter at barneskolen har reist 
 

  

Se på søknad omfordeling av penger fra Lions (til korps) 
 

 

  

Resultat fra  foreldreundersøkelsen på AKS   

    

 
 


