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FAU-møte, tirsdag 10. november 2020, 19.00-20.30 

Sted:          Teams 

Møteleder: Linn Agdestein 

Referent:   Åshild Langholen 

Til stede: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4B, 4C, 5A, 5B, 6C, 7A, 8A, 8B, 8C,8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A 
10B, 10C, S-avdelingen 

 

REFERAT: 
 

Informasjons- og diskusjonssaker 
 Saksdok. Ansvarlig 

2020-11-10/1 Gjennomgang av agenda 
 

  Skriftlig Linn 

2020-11-10/2 Oppfølging fra forrige FAU-møte Muntlig Linn 

• Ingen oppfølgingspunkter fra forrige møte 

2020-11-10/3 Oppdatering fra skoleledelsen Muntlig Unni 

Korona  
• Fokus er å holde skolen i gang på en tryggest mulig måte. 
• Bruk av munnbind: Ingen forbud mot dette på skolen. Bjørnsletta følger retningslinjene fra 

Utdanningsetaten. 
• Skolen er i beredskap for å øke til rødt nivå (ref FHI’s «Trafikklysmodell»). Hovedforskjellen på 

tiltak ved gult og rødt nivå er inndeling av klassene i mindre kohorter, samt vurdere ulik 
oppmøtetid. 

 
Disiplinære utfordringer på barnetrinnet 
Skolen opplever utfordringer mht utagerende oppførsel, vold og konflikter i enkelte klasser på barnetrinnet. 
Rektor foreslår tiltak som at barn som har stukket fra undervisningen skal ta igjen dette etter ordinær 
skoletid, samt elever som utfører vold får alternativt oppfølgingsopplegg. Tiltakene er allerede delvis 
gjennomført, men rektor ber om at FAU uansett gir sin tilbakemelding. FAU støtter tiltakene som er 
foreslått. 
 
Nasjonale prøver 
Resultater fra nasjonale prøver foreligger, skolen er i gang med å analysere disse og vurdere tiltak.  

• U-trinnet har generelt gjort det bra; 8.trinn i år litt svakere enn fjorårets trinn i lesing og regning. 
Tiltak er planlagt.  

• Barnetrinnet: ikke så gode resultater som ønsket på 5.trinn, her er skolen i gang med å planlegge 
tiltak i samråd med områdeleder i Utdanningsetaten 

 
Rektorstillingen  
Søknadsfrist på andregangs utlysning er 10.11.20. Det jobbes mot å få på plass en person i stillingen så 
fort som mulig, helst innen 1.februar. 
 
Økonomi 
Skolen styrer mot et underskudd på ca. 6 millioner til nyttår. Økonomistyringen er høyt prioritert på 
Bjørnsletta, men selv om skolen ligger under på lærer-normen, og bemanning i administrasjonen lar det 
seg ikke gjøre å hente inn underskuddet. Rektor i kontakt med økonomikonsulent i etaten for å se på 
mulige tiltak. 
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Juleavslutning 
Det er lite trolig at man kan gjennomføre «vanlig» juleavslutning innendørs, så skolen planlegger ikke for 
slike arrangementer. Dersom man får en lettelse i smitteverntiltak, vil skolen forsøke å få til et felles 
utearrangement for barnetrinnet, som tidligere år. 
 
El-sparkesykler  
Det er forbud mot bruk av el-sparkesykler i skolegården.  
 
Ansamling av ungdommer på skolens område i helgene 
Skolen opplever at tiltak som samarbeid med nærpoliti, ruskontakt og andre har fungert bra. Det har ikke 
forekommet tilfeller av hærverk eller større ansamlinger ungdommer på skolens område de siste ukene. 
 

2020-11-10/4 Nytt fra komiteene: 
 

Muntlig Komitelederne 

For FAU-representanter: Oppdatert oversikt over komite-medlemmer ligger på OneDrive.  
(Link til FAU-OneDrive område: FAU Bjørnsletta skole - OneDrive . Ta kontakt med Linn dersom du 
mangler tilgang.)  

 
AKS (og skolehage) 
Det utarbeides spørreundersøkelse til elevene ved 1.-4. trinn vedr halvdagsordningen. Man 
trenger å avklare om det er et reelt behov for å endre halvdagsplass fra 3 til 5 dager. Skolen har 
gitt sin tilslutning til utsendelse av undersøkelsen. Undersøkelsen må ut snarest. 
 
Trafikkomiteen 
Ingen nye saker 
Intet nytt i Åsjordet 3-saken 
Sikring utført langs t-banen ifbm oppgraderingsarbeid 
 
Nyttårsball 
Arrangement kun for 10. trinn (pga Korona). 
Planlegges i samråd med elevrådet. Dato og sted under vurdering. Et mulig alternativ er å 
utsette arrangementet til våren, eventuelt slå sammen med vitnemålsutdeling. 
 
Natteravn 
Komiteen har vært i kontakt med Hovseter og Salto. Det er ønskelig å få i gang ravning, men 
man må finne gode løsninger smittevern. Komiteen vil ta frem et opplegg som delegeres til 
klassene på u-trinnet. Man vil sette opp en vaktordning for fre- og lørdager resten av skoleåret, 
med oppstart 20.november. Mer informasjon kommer.  
 
Sosiale aktiviteter 
FAU vurderer salgs-arrangement ifbm juleavslutning for å sikre noe inntekt dette året. Pga. 
smittevern foreslås det at FAU organiserer salg av «digitale pepperkaker og gløgg» 
 
17.mai arrangement (ettermiddag) 
Planlagt møte før neste FAU-møte 
 
Læring og pedagogikk 
Planlagt møte før neste FAU-møte, men arbeidet i denne komiteen er veldig avhengig av 
tilsetting av ny rektor. 
 
SMU 
Avventes til ny rektor kommer på plass 
 

 

2020-10-07/6 Nytt fra Driftsstyret Muntlig Anne 

Driftsstyret avholdt møte i uke vedr høring på ny ressursfordelingsmodell. Modellen skal sikre at små 
skoler skal få mer forutsigbar finansiering. Som 1-10. skole taper Bjørnsletta på den nye modellen, da 
barne- eller ungdomstrinn isolert er relativt små, men skolen feller utenfor modellen pga. antall elever.  
Driftsstyret har gitt innspill på at den nye ressursfordelingsmodellen forverrer skolens økonomiske 
situasjonen ytterligere. 
 

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AsNzRMIJxqihaXE&id=F7AD1926D9E3BBEF%21256&cid=F7AD1926D9E3BBEF
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Annet 
 

 
Neste møte: 9.desember kl. 1900-2030 (Teams) 
 

 


