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2017-01-11/2  Referat fra forrige FAU-møte  -  
30.11.2016- oppfølgingspunkter 

Referat Anne Lise S. 

 Kommentar:   
Siste gjennomgang og vedtak av FAU-Bjørnsletta hvem/hva/hvorfor - 
publiseres på skolens FAU-side.Kan godt fortelle om dette i mail til foreldrene 
i klassen :)  

Alle oppfølgingspunkter ivaretatt i agenda under 

Diskusjonssaker:   

  Saksdokumenter Ansvarlig 

2016-11-30/3  Bli kjent med hverandre  
«del  2 « - de som ikke deltok  
30.11.2016 

Ta med et fysisk  
bilde som forteller 

noe om deg 

Cathrine FS 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521246&parId=28729AE5AEDADFD7%252521211&o=OneUp
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FAU-møte, onsdag 11. januar 2017 kl. 18.00 – 21.00 

Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 

Referent:     Anne Lise Storsand 

Tilstede: Bente Marie Widell, Bernt Jacobsen, Inga Bejer Engh, Chantal Guyette, Anne Lise  
Storsand, Lene Malerød, Henriette Bryhn Selvaag, Anne Graadahl, Cathrine Foss Stene, 

Razita Kaimova, Sissi Wright, Oddveig Helland, Veronica Hersløv, Linda Larsen Nalbant, 

Anita Seierstad, Marianne Schei   

Forfall:         Heidi I,Ellen Collin, Kathrine R.  og Kai F 

REFERAT:   

Faste saker:     

  Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-01-11/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 

Kommentar:   
Forslag til agenda vedtatt 

  

 

2017-01-11/3 Trafikksituasjonen ved skolen Dokument Bernt/ trafikkkomitèen 

 Kommentar:  
De som ikke var tilstede på forrige eller dette møtet tar med bilde til neste 

møte :) 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521283&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
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 Kommentar:   
a) Glatt skolegård: meldt til rektor som har tatt kontakt med ansvarlig selskap. 

Spørsmålet er om man må gjøre permanente tiltak - grusen forsvinner når 
man strør. Trafikkkomiteen jobber videre med å få en permanent løsning  

b) Byggeplassen: prosjektet avsluttes i februar/mars. Hadde tilsyn av 
arb.tilsynet som kom frem til at det ikke var fare. Bernt og rektor har jevnlig 
purret på problemer som har oppstått ved byggeplassen.   

c) Skogfaret, Ullern alle og Hoffsjef Løvenskioldsvei – nedre del  får 
fartsdumper (går til høring)  

d) Trafikkagenten - last ned app og meld inn farlige punkter på skoleveien.       
Oppfordre foreldre og elever til å bruke denne.   

e) Trafikkvakter: 2-5 klasseforeldre aktuelt for dette. Er det behov for dette?       
FAU avventer og ser på behovet. Kan tas opp igjen ved behov.   

f) Oppfordrer barn og foreldre til å bruke gangstien til skolen - ikke veien      
foran byggeplassen. Viktig å påpeke dette i mail til foreldre.   

Innspill til trafikk-komiteens videre arbeid:   

* skilting: skolevei  
* foreldrevakter må på plass før det offentlige vil gjøre ytterligere tiltak  
* veldig mørkt på gangveien mot skolen - trenger mer lys  
* følgegrupper - oppfordrer til dette for de små  
* Reflekskampanje: mulighet for kampanje for å øke refleksbruken. 

2016-11-30/5 Overgangsrutiner  barnehage - 

barneskole 
Dokument Bente M W, 1B 

 Kommentar:   
Det er gjennomført møte med skolen.   
Inspektørene har delt sosiallærerfunksjonen mellom seg. Jobber tett med 
klasseforstanderne. Plan for sosialkompetane + handlingsplan  

Skolen skal styrke samarbeidet med barnehagene og at samarbeidet om nye 
rutiner/ nytt årshjul fortsetter og skal evalueres til høsten.   

Overgangsrutiner for Oslo-skolene:  skolen har fulgt noe av dette. Men 
mangler god info fra bhg. Grunn: skjemaene må godkjennes av foreldrene og 
de blir derfor. Likevel får man noe info: skjemaene skal tillegges mer vekt og 
geografi skal ikke være så styrende   

Mulighet:   
* Bhg- kan sende blankt skjema dersom man er veldig uenig om hva som skal 

stå i skjemaene  
* Muntlig overlevering av informasjon mellom skole/bhg- vil gjøre 

informasjonen friere  

Oppfordring til neste foreldremøte: hva er det greit at foreldre tar tak i når man 

ser barn oppføres seg ugreit mot hverandre? 

2017-01-11/4 Leirskole barnetrinnet Dokument Lene M, 4 A 

 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521282&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Barnehage/For%2520ansatte/Kvalitetsstandarder%2520og%2520veiledere/Samarbeid%2520og%2520sammenheng%2520mellom%2520barnehage%2520og%2520skole/Samarbeid%2520og%2520sammenheng%2520mellom%2520barnehage%2520og%2520skole.pdf
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521271&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
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 Kommentar:   
Ny skole og derfor ingen tradisjoner på hvor man skal dra.   
Leirskole i 7.klasse: koster ofte mer enn 2000 kr ( tilskuddet per elev fra Oslo 
Kommune) . Skal man sette i gang innsamling av penger for å spe på dette?  

Innspill:   
- Konsertkvelder for å samle inn ekstra penger  
- Ønsker å få på plass hvor man skal dra  
- Undersøke med skolen om hva som er planlagt og hvordan FAU 

eventuelt kan bidra i arbeidet/planlegging  

2017-01-11/5 IT-kanaler Bjørnsletta Innspill ikke mottatt 

fra noen klasse 
Cathrine F S og Frode 

 Kommentar   
Utsetter saken til neste møte. FAU-medlemmene oppfordres til å ta en  

ny runde i klassene på hva foreldre synes om forslaget.  Rektor:   

Bjørnsletta har søkt om ressurser fra kommunen -  har fått ressurser til 
implementering av kanalstrategien.  

Its learning: Skolen jobber med opplæring av lærere, stor variasjon i 

kompetanse i bruk.   

2017-01-11/6 Karakterkort til elevene  Dokument Veronica H, 9Z 

 Kommentar:   
Vanskelig tilgang til karakterkortene. Kan dermed gå glipp av klagemuligheter. 

Kan man finne en enklere tilgang til karakterkortene? Ønsker tilbakemld fra 

skolen på hvordan dette kan løses.  

2017-01-11/7 Bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 
Dokument Marianne S, 10 C og 

Frode 

 Kommentar:   
Rektor redegjorde for hvilke digitale ressurser skolen bruker I undervisningen: 

  

* Noen pedagogiske digitale verktøy som benyttes: :   

Geogebra + excel + kikora + Salaby + Onenote + Gimp + Photoshop +  
PowerPoint + ordnett + lingwrite + scratch + notebook   

* 10.trinn gjennomførte test i digitale ferdigheter. Godt nivå  

* Kodeklubb for 4.klasse er tilgjengeliggjort på skolens hjemmesider  

* Lærere bruker ulike digitale ressurser i sin undervisning, her vil skolen 

generelt ikke pålegge lærerne noe, den enkelte lærer står fritt.  

2017-01-11/8 Automater med mat og drikke på 

skolen 
 Veronica H, 9Z 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521273&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521276&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
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 Kommentar:   
Automat er en betydelig og lite aktuell investering. Det ble minnet om at man 

kan gå inn på skolens hjemmeside for å bestille melk til barna.  

 

2017-01-11/9 Skoleballet 2016 – evaluering 

og anbefaling 2017 
Evaluering fra 

9de dvs vakter 

Linda/juleballkomitèen 

 Kommentar:   

Skolen og komiteen ble berømmet for et meget godt gjennomført  
arrangement.  Lokalet fungerte veldig godt, det samme gjorde vaktordning og 
uteområdet.. Detaljerte erfaringsdokumenter med råd til neste års komite er 
utarbeidet og lagret  på One Drive.   
Et planlagt nachspiel ble avverget gjennom rask og god dialog med 
foreldregruppa og godt samarbeid mellom skolens ledelse og 
juleballkomiteen i FAU.    

Flere klasser har allerede gitt innspill i evaluering av skoleballet, men FAU 
ønsker en bredere evaulering på alle trinn. FAU-leder utarbeider et forslag til 
spørsmål til en anonymog web-basert  foreldreundersøkelse som  
kvalitetssikres av leder i juleballkomiteen og rektor før utsendelse.  Elevrådet 

konsulteres i forhold til en eventuell undersøkelse blant elevene.    

2017-01-11/10 Dialog med skolens ledelse, 

bl.a. 
Muntlig orientering Frode og Cathrine FS 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=28729ae5aedadfd7&page=view&resid=28729AE5AEDADFD7!284&parId=28729AE5AEDADFD7!127&app=Word
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=28729ae5aedadfd7&page=view&resid=28729AE5AEDADFD7!284&parId=28729AE5AEDADFD7!127&app=Word
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 Informasjon fra rektor:  

* Tar opp med driftsstyret: Budsjett og strategisk plan. Starter 2017 i pluss på 

budsjettet. Ønsker å bruke underforbruket på: personalseminar + 
oppgradere pc-parken til elevene ytterligere  

* Blir antageligvis tre klasser i 1.klasse høsten 2017 (70-80 elever)  

* Karakterer:Halvårsvurdering publiseres 15.januar. Karakteren er ikke et 
vedtak, har derfor ikke klagerett, og læreren har ikke lov til å endre. 
Karakteren har ikke betydning for vitnemålet. . Standpunktkarakteren er 
uavhengig. Informasjon om klagemuligheter: tas opp på foreldremøte i 
10.trinn. Karakterkort: rektor bekreftet at skolen etter FAUS ønske vil ta ut 
karakterkort manuelt inntil  funksjonen forenkles digitalt.  FAU ønsker et 
informasjonsskriv fra skolen til foreldre om halvtårsvurdering, rektor lovte å 
utarbeide et slikt og distribuere  

* Skolemiljøutvalget fortsatt ikke kommet i gang, representanter fra ansatte 
og elever skal oppnevnes i  uke tre. Rektor initierer første møte så snart 
representantene er oppnevnt.   

* Elevundersøkelsen: på skolenivå formidler man resultater til forskjellige 
utvalg. Får også ut på trinn - og klasse. Og her går man gjennom med 
klassene.   

* Strategisk plan blir lagt ut på skolens side. Skal være dynamisk, 
justeringer kan skje. Det er altså mulig å komme med innspill også utover I 
skoleåret.   

* Sosiallærer: FAU stilte spørsmål om kapasitet for  sosiallærer- stilling på 

skolen, hvorfor har man ikke en dedikert stilling lenger? Rektor svarer: kun 

obligatorisk på u-trinn. Men mange barneskoler har sosiallærer. Ikke aktuelt 

nå på Bjørnsletta pga økonomi.Sosiallærerstilling u-trinn: Elin og Astrid 

deler på dette og har til sammen ca 70% stillingsbrøk I 

sosiallærerfunksjonen.  

 

Beslutningssaker 

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-01-11/11 FAU-budsjett 2016/17 Dokument Marianne S. - kasserer 

 Vedtak:   
Budsjett vedtatt i tråd med utsendt forslag. Overskudd i budsjettet Forslalg til  

hvordan overskuddet bør  brukes tas opp i neste FAU-møte  

2017-01-11/12 Mobilbruk ved skolen - policy Dokument Anne G, 5  

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521275&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521272&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
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 Vedtak:   
Mobilpolicy ble vedtatt i tråd med fremlagt forslag, men med ett unntak. Det 
innføres ikke mobilhotell nå pga praktiske og tidsmessige hensyn  rundt 
innsamling og utlevering,  Øvrige policy vedtas. Skole og lærer bes praktisere 
denne  umiddelbart.  Foreldre informeres via hjemmeside og informasjons 
epost.    

Erfaringer med håndheving av policy  tas opp på FAU-møte i mars som 

vurderer om det er nødvendig  å stramme inn ytterligere.   

2017-01-11/13 Valg av representanter med vara  
til Driftsstyret 

Dokument Cathrine FS  

 Vedtak:   

Representanter:   

* Anne ble gjenvalgt  

Vi trenger en representant til  - innspill ønskes så snart som mulig, frist 
innen søndag 16. januar for å melde kandidater til Anne eller FAU-leder.  
Vedkommende trenger ikke være FAU-medlem siden Anne er det .   

Vararepresentanter ikke på valg nå.  

Informasjonssaker 

  Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-01-11/15 Nasjonale prøver 5. trinn  Frode 

 Kommentar:   
Skoleporten.no : alle tilgjengelige resultater fra prøver ligger her  FAU: 

ønsker dette informasjon om denne siden som sak på hjemmesiden .  

Rektor lovte å imøtekomme det.   

Resultater:  Ingen på nivå 1 (laveste nivå) i engelsk. 2 av 3 på nivå 2 og 1 av 3 
på nivå 3 ( høyeste nivå)   

Detaljerte resultater i Lesing og Regning er ikke offentlig pga at det er så få 
elever på 5. trinn og dermed kan man raskt komem i konflikt med personvern.   
Men skolen får resultatene og dette blir kommunisert til hver enkelt elev.  

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%252521285&parId=28729AE5AEDADFD7%252521254&o=OneUp
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/bjoernsletta-skole?enhetsid=974590603&skoletypemenuid=0
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2017-xx-aa/ Elevundersøkelse 2017 vår Frode 

2017-xx-aa/ Resultat av  
medarbeiderundersøkelse 

vår Frode 

2017-xx-aa/ Foreldreundersøkelse UDE vår Cathrine FS 

2017-xx-aa/ Sosiale aktiviteter på 

barnetrinnet for å styrke 

relasjoner 

vår Lene M.  4A 

2017-xx-aa/ Overgang fra barnetrinnet til 

ungdomstrinnet 
vår Sissi 

2017-xx-aa/ Tyverier på skolen sen  vår  
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2017-xx-aa/ Sykle til skolen - uttalelse fra 

FAU på dette? 
Mars  

Saker til neste møter og oppfølgingssaker   

 Når Ansvarlig 

2017-01-11/16 Nytt fra utvalg og komitéer   
- Natteravning  
- AKS  
- 17.mai   
- Evt. flere 

 Komitelederne 

 Kommentar:    
17. mai komiteene ( morgen og ettermiddag)  er i gang med arbeidet.  

2017-01-11/17 Nytt fra/til  driftsstyret  
- Om møte 16.1.2017 og 

kommende saker 

 Anne G. 

 Kommentar:   
Av tidshensyn blir agenda og referat lagt ut på One Drive fremfor at det ble 

gitt muntlig informasjon 

2017-01-11/18 Skolemiljø på barnetrinnet  Cathrine FS 

 Kommentar:   
FAU-leder orienterte om at det er kommet flere bekymringsmeldinger om 
skolemiljøet spesielt på 2. trinn,  og at det er et tydelig behov for å se 
nærmere på hvorvidt det er grunnlag for å sette i verk tiltak. Ut fra situasjonen 
er det ekstra viktig at Skolemiljøutvalget kommer raskt i gang nå!    
Sak om skolemiljø på barentrinnet kommer opp som diskusjonssak på FAUs 

møte i februar.   

    

Evaluering av møtet 

2017-01-11/16 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning  

- Hva har fungert bra?  
- Hva kan/bør vi endre?  
Vi evaluerte møtet for å sikre at vi fortsetter med det som fungerer bra og 

endrer raskt på det som kan forbedres 
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2017-xx-aa/ Leirskole - finansiering + 

følge opp hvor man drar 
Februar ? Lene 

2017-01-11/5 IT-kanaler Bjørnsletta Februar Cathrine FS og Frode 

2017-xx-aa/ Overskudd : hvordan skal 

pengene brukes? 
Februar Marianne S.  

2017-xx-aa/ Skolemiljø på barnetrinnet Februar Cathrine FS 

2017-xx-aa/ Juleavslutning på skolen vår  

2017-xx-aa/ Juleball – evaluering med 

basis i anonym 

foreldreundersøkelse 

Februar?  Cathrine FS 

2017-xx-aa/ Foreldremøte vår 2017 Februar ?  

 


