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FAU-møte, tirsdag 13. mars 2018 kl. 18.00 – 20.30 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder: Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 

Referent: Anne Graadahl 

Tilstede: Øyvind Byhring, Jon Erlend Arnesen,  Ragnhild Marie Bakkevig, Bente Marie Widell, 
Siri Bjørtuft Ellingsen, Kristian Oppebøen, Marianne Heyerdahl, Monica Thoreid, Katrine 
Kvisgaard, Hedda Frivold, Lena A. Møller, Oddveig Helland, Anne Lene Saksum Haagstad, 
Carolina Gonzalez (vara) Birigtte Ulvevad (vara), Anders ?? 

 

 

AGENDA: 
 

Faste saker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-03-13/1 Gjennomgang av agenda 
Agenda godkjent 

 Cathrine FS 

 Noen nye varamedlemmer – presentasjon 
 

  

2018-03-13/2 Referat fra forrige FAU-møte - 
oppfølgingspunkter 

Referat Anne G 

Oppfølging fra forrige møte – stort sett saker som skal tas med Frode. 
Driftsstyret har utsatt behandling av spørsmål om halvdagsplasser på AKS, i påvente av innspill fra 
FAU. 
AKS vinterferie  – var flere påmeldte barn som ikke møtte opp. Ble da ca 30 000 kroner som var 
unødvendige lønnskostnader, var leid inn ift påmeldte barn. Innspill om at man bør få bekreftelser når 
man melder seg på vinterferie etc til AKS (i elektronisk løsning, kan være at man tror man har gitt 
beskjed).  
Påske – må følge opp ift påmelding igjen sånn at foreldrene bevisstgjøres ift unødvendige kostnader. 
AKS-foreldre i FAU bes minne foreldre på dette.  

Diskusjonssaker: 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-03-13/3 Utstyr til bruk på skolens ulike aktivitetsdager Dokument Anne G. 

 
Diskusjon rundt saken. Det er særlig skøyter fra størrelse 37/38 det er behov for. På skidagen er det 
alltid alternativt opplegg, så man trenger ikke ha ski. FAU kan oppfordre til at foreldre kan levere brukt 
utstyr til skolen, helst direkte til sin gymlærer. Skolen er positiv, men poengterer at det må være utstyr 
som er i slik stand at det kan brukes. FAU er enig i at dette bør foreldre kunne bidra til. Vi får noe 
tilbakemelding fra skolen rundt det praktiske, ellers er det bare å organisere en innlevering via sin 
gymlærer.  
 
 

2018-03-13/4 Etablering av klassekontaktnettverk Dokument Anne G 

Initiativ fra Åsne, klassekontakt for klasse 6A. 
FAU setter pris på initiativet og ser at det kan være et behov for å få nye klassekontakter inn i arbeidet.  
Forslaget ser bra ut, både det fysiske møtet og nettverket. FAU kan kalle inn til det fysiske møtet på 
høsten men kan ikke stå ansvalig for driften. Dette bør ivaretas av klassekontaktnettverket selv, slik at 
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det ikke blir en ekstra arena og oppgave for FAU.  
 
Dette er et strålende initiativ fra Åsne og FAU ser frem til å få dette igang.  
FAU vil ta inn i årshjulet for FAU at vi kaller inn til oppstartsmøte på høsten. 
FAU oppfordrer Åsne til å sette igang nettverket.  

2018-03-13/5 Saker fra trafikk-komiteen 
- Folkemøte 13. februar 
- Befaring 16. mars 

Muntlig 
orientering 

Trafikk-komiteen+ 
Cathrine FS 

Folkemøtet 13. februar: 
Ca halvparten av FAU var til stede. Ca 120-130 til stede, sånn sett ok oppmøte. Kunne nok vært mer 
foreldreengasjement, noe overraskende at det ikke var flere foreldre. Det kommer til å være anleggstrafikk og 
inngripende byggevirksomhet helt opp til skolen. Det vil endre skolemiljøet for skolen, så det burde vært mer 
engasjement for de som er direkte berørt.  
 
Noen innspill fra FAU til hvordan vi kan få opp engasjementet, med formål å stoppe denne utbyggingen:  
Prøve å påvirke politiske organer i bydelen. 
Hvordan mobilisere foreldre, særlig for de laveste klassetrinnene:  
Feks lage byggetegninger med tegninger av barn satt inn, for å vise hvor nær byggeplassen vil bli, henge opp 
slike bilder utenfor AKS, sånn at foreldrene ser det.  
Underskriftskampanjer? 
Sende eposter til politikere?  
Facebook-gruppe mot utbyggingen? 
Informasjon ute i hver klasse? 
Formidle til foreldrene at man må regne med å følge barna til skolen lengre enn det man har tenkt, fordi 
skoleveien vil bli svært utrygg og av hensyn til barnas sikkerhet må mange belage seg på å følge til skolen..  
Trenger fortsatt foreldreengasjement og ideer til hvordan vi kan jobbe mer med dette. Det er for sent å klage 
til skoleledelsen når gravemaskiner og annet utstyr kjøres inn.  
 
Om befaring på skolen med Plan og bygningsetaten fredag 16. mars:: 
Plan og bygg kommer fredag 16. mars. Tilstede: rektor, Ragnhild (trafikkomiteen), Cathrine (FAU-leder) og 
Anne (driftsstyreleder). Vi vil prøve å få signaler fra Plan og bygg hvordan prosessen er, er det fortsatt mulig å 
påvirke eller stoppe prosessen..  
 
 
 

2018-03-13/6 Nyttårsball – u-trinnet 
- Evaluering av årets ball 
- Prosess for å vurdere om det også i 

fortsettelsen skal være ball for 8-10 

 Nyttårsball- 
komiteen 

Se merknader under, fra komiteene. 

2018-03-13/7 17. mai arrangementer 
- Frokost 
- Ettermiddag 

 17. mai komiteene 
for hvert av 
arrangementene 

Frokosten: viktig å få med resten av 8. trinn i forberedelsene. Trenger innbydelse og må bli enig med 
skoleledelse vedr tidspunktet. Bør informere om at det ikke bør være konkurrerende arrangementer, 
som private frokoster. Bør dra med elever i forberedelsene til arrangementet, dette for å få opp 
elevdeltakelse fra 9 og 10 trinn. . 
 
Skoleledelsen har gitt oppdrag til elevrådet mtp planleggingen av frokosten.  
 
Ettermiddag: musikkorpset fra Lysejordet skole starter her på Bjørnsletta skole kl 15, og skal gå fra 
skolen videre til Lysejordet skole. Gruppene som har ansvar for ettermiddagsarrangementet er igang 
med planleggingen. Arbeidet er i rute.  
 
 

2018-03-13/8 Skolebehovsplanen 2019 – 2028 
Invitasjon til høring med frist 24. mai 

Dokumenter Frode og Cathrine 
FS 
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Høringsfristen er 24. mai. Vi bør lese det som berører vårt område, og ev bruke lokalkunnskap til 
området som innspill til vår høringsuttalelse. Planen foreslår noen mindre endringer ift utvidelser. Særlig 
nevne at utbyggingsplanene er mer konkrete. 
 
Anne skriver høringsuttalelsen, kan sende til Ragnhild og Kristian for gjennomgang og innspill.  
Felles uttalelse fra FAU og driftsstyret. Driftsstyret behandler saken på møte 23. april. FAU tar opp 
saken på møte i mai. .  
 
 

2018-03-13/9 Dialog med skolens ledelse, bl.a. 
- Oppfølging av saker og forslag fra 

forrige FAU-møte 

Muntlig 
orientering 

Frode og Cathrine 
FS 

Vedtatt et svært stramt budsjett for skoleåret. Får forhåpentligvis et beløp tilbake ift lærernormen.  
Fått beskjed fra Utdanningsetaten at det ikke skal sies opp noen. Vil mangle ca 7 stillinger ift 
lærernormen. Usikkert om kommunene får statlige midler til økning av lærerstillinger.  
Budsjettet tilisier at dette ikke er forsvarlig drift for skolen.  
 
Foreldreundersøkelsen:  
Må få opp svarprosenten for årets undersøkelse, ellers kan ikke resultatene brukes.  
Bør stå i klassebrevene som går ut som ukesbrev. Informasjon ligger på hjemmesiden. 
SMUs innspill: bør gå ut en skole-sms, og så går det ut påminnelser fra klassekontaktene; Gjør 
undersøkelsen med en gang og det tar kort tid å gjennomføre.  
Dette er en statlig produsert undersøkelse, men sendes ut kommunalt.  
 
Nyttårsball: vi får tall fra Frode hvordan deltakelsen var fra de ulike trinnene. 
 
Permisjonssøknad ligger nå på hjemmesidene. 
 
Informasjon om nylige hendelser: 
Et skap falt ned på en elev. Fester for skapene er gjennomgått og er iorden.  
 
Det var nylig innbrudd på skolen, og det ble stjålet 61 PC-er. Skolen oppfordrer foreldre som er i 
området på kveldstid til å si fra dersom man ser noe "rart" på kveldstid. Skolen sender ut info til 
foreldrene om innbruddet. Skolen må selv dekke kostnadene over vanlig driftsbudsjett, ettersom skolen 
er selvassurandør. Skolen vil sette igang kameraovervåkning av lokalene, på kveldstid (etter kl 17), og 
setter igang prosessen mot områdedirektør om dette. FAU vil få dette forelagt som sak før overvåkning 
settes igang.  
 
AKS-ledelsen bør oppfordres til å sende mer informasjon til foreldre om bruk av plassene i ferier, sånn 
at skolen kan beregne innleie av personale bedre. .  
 
Orientering om at det vil bli fast antall halvdagsplasser på AKS. 
 
Skolen tar gjerne imot donert brukt utstyr i god stand, jf tidligere sak. Skolen infomerer gymlærerne som 
kan ta imot utstyr.  

 
 
 
 

Beslutningssaker 

 Saksdokumen 
ter 

Ansvarlig 

2018-03-13/10 Valg av tre varamenn til Driftsstyret Dokument Anne G 

1. Katinka Leiner 
2. Kristian Oppebøen 
3. Øyvind Byhring 

Informasjonssaker 

  Saksdokumen 
ter 

 

2018-03-13/10 Nytt fra utvalg og komitéer 
- Natteravning 
- Korps 

Se evt 
erfaringsnota 
ter under 

 
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
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- AKS 
- Sosiale aktiviteter 

Evt. Flere 

den enkelte 
komitée på 
One drive 

Sosialkomite: hadde ønske om å arrangere skolefrokost, men det blir for kort tid til å få til nå. 
 
Det blir sykkeldag for 5. og 6. trinn.  
 
Ønsker å få til Forut-løp med innsamling for et godt formål. 
 
Skal ha møte med Eline på torsdag – forslag til nye tradisjoner ved skolen har vært på høring blant 
lærerne. 
 
AKS-komiteen: 
Hatt møte med Line og Frode. AKS-leder skal være mer synlig, og det skal jobbes for å bedre 
kommunikasjon mellom foresatte og AKS. De åpner for AKS-foreldremøte, gjerne i forbindelse med 
forestilling eller avslutning, ev vanlig foreldremøte, for å øke sannsynligheten for godt oppmøte. 
 
17. mai: 
Dersom det er ønske om ny behandling av om Bjørnsletta skole skal gå lokalt eller i byen, må det 
meldes inn som sak til FAU i god tid før neste 17. mai.. 
 
 
Nyttårsballet: 
Referat fra ballet: komiteen må begynne mye tidligere neste år. Må være klarere hvem som har ansvar 
for hva. Tydeliggjøres at skolen har ansvar for valg av sted, men FAU ønsker å være mer med i valg av 
sted. Skolens ansvar at det bestilles, men FAU må purre skolen mer på booking av sted. 
Anbefaler at 10 trinn drifter komiteen, og at 8 trinn har ansvar for kaker og 9 trinn har ansvar for 
vaktene.  
Bør fortsette med nyttårsball, ikke så hektisk periode som før jul, dette gjelder også for foreldre, prøver 
på skolen etc. Bør diskutere hvorvidt ballet bør være for hele 8-10 trinn. Vil se på tallene fra oppmøte fra 
hvert trinn, ev se om ballet bør kun være for 10. trinn. Burde få diskusjon på dette i elevrådet, formidles 
til elevrådet slik at de kan ta en diskusjon på det. Ber Frode om å ta dette til elevrådet.   
Vakthold fungerte.  
Må gjøre det veldig tydelig at det ikke skal være limo til og fra arrangementet.  
 
Ble for mye ventetid for 8. og 9 klasse før 10. kommer.  
Komiteen kontakter elevrådet før neste møte sånn at vi kan bestemme føringer for opplegg i god tid for 
neste skoleår.  
 
  
 
2018-03-13/11 Nytt fra driftsstyret 

- Fra forrige møte og saker til neste møte 

 Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 

Svært stramt budsjett. 
Budsjettet for 2018 vedtatt men driftsstyret gir uttrykk for sterk bekymring for skolens økonomi. .  

2018-03-13/12 Status fra SMU 
(skolemiljøutvalget) 

 Oddveig 

 

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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Evaluering av møtet 
2018-03-13/13 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-xx-aa/ Tyverier på skolen Høst  

    

    

    

 


