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FAU-møte, onsdag  8. mars  2017 kl. 18.00 – 21.00  

Sted:  Personalrommet, Bjørnsletta skole  

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder)  

Referent:  Anne Graadahl  

Til stede: Inga Bejer Engh, Anne Graadahl, Cathrine Foss Stene, Oddveig Helland, Linda  

Larsen Nalbant, , Bente Marie Widell,  Chantal Guyette, Lene Malerød, Razita 
Kaimova, Veronica Hersløv, Petronelle Herbern ( frem til kl. 19.00), Torgeir Letting, Tine 
Rektor under deler av møtet.   
  

Forfall: Anne Lise Storsand, Sissi Wright, Kai Frost, Bernt Jacobsen, Heidi Iversen, Anita 

Seierstad, Käthe Kittelsen, Henriette Bryhn Selvaag, Marianne Schei, Kathrine Ritari  

  

  

AGENDA:  

  

Faste saker:   

   Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-03-08/1  Gjennomgang av agenda    Cathrine FS  

  Ok  

2017-03-08/2  Referat fra forrige FAU-møte -  
11.01.2017- oppfølgingspunkter  

Referat    

  Tatt under dialogen med skolen.   

Diskusjonssaker:   

   Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-03-08/3  Leirskole - finansiering + følge 

opp hvor man drar  
Dokument  Lene M. 4 A  

  FAU ønsker oppdateringer fra skolen ift hvor saken står, med tanke på pris, sted 
og finansiering.   
  
Oksnøen har ledig på høsten 2018 og skolen har fått tilbud om opphold. Skolen 

ønsker å finne et fast sted å ha leirskole, men det blir Oksnøen for 2018. 

Usikkert om tilskuddet dekker kostnadene for oppholdet, men det blir uansett 

dekning for leirskole. Fordelen med Oksnøyen er at det er ikke er så langt unna 

skolen. Vil kunne være en fordel på sikt at FAU kan bidra med midler til 

leirskoleopphold.      

2017-03-08/4  Sykle til skolen - uttalelse fra 

FAU på dette?  
Dokument  Cathrine FS  

 

  

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21362&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21316&amp;o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21362&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21316&amp;o=OneUp
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21365&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%21365&amp;cid=28729AE5AEDADFD7
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  Trygg trafikk har informasjonshefter om sykling etc. Trafikkopplæring 
legges normalt til 5 eller 6 klasse, på Bjørnsletta blir det lagt til 6 klasse.   
  

Innspill:  

FAU mener sykkelopplæringen bør komme tidligere, helst høsten 5. 
klasse. Mange har da begynt å sykle. Vi bør ha en felles oppfatning. 
Barn som ikke er klare for å sykle utsetter også andre for farlige 
situasjoner når de sykler til skolen.   
FAU lager en uttalelse som vi diskuterer med elevrådet og skolen.  

Anbefalingen bør være i tråd med Trygg Trafikks retningslinjer.   

Lager et utkast som behandles i neste FAU-møte april. Delegerer denne 
oppgaven til trafikkomiteen.   
  

Til sak i neste FAU møte.  

2017-03-08/5  Juleavslutning på skolen    Inga, 2b  

  Tatt opp flere ganger fra foreldrenes side. Flere av nærskolene deltar på 
julegudstjenester.   
  
Skolen følger Utdanningsdirektoratets anbefaling om at julegudstjenester ikke 
bør legges til avslutninger. Bjørnsletta har ikke deltatt på julegudstjenester siden 
2008. Skolen har ingen planer om å gjøre om på denne praksisen med mindre 
gudstjenesten legges til tidligere dato i desember, for å unngå preg av 
avslutning. Ullern kirke har tidligere ikke åpnet for gudstjenester tidligere i 
desember.      
  
FAU enig i at dette ikke skal være ekskluderende. Inga sjekker med formann i 
menighetsrådet om det er aktuelt å legge en gudstjeneste til andre dager enn 
de siste dagene før siste skoledag. FAU kan ta en beslutning på om vi ønsker 
at det tilbys julegudstjenester etter at vi har fått mer informasjon.  
  
Til sak i neste FAU møte.      

2017-03-08/6  

  Årets17. mai feiring på skolen     Razita og Inga  

  Skolen er meldt på, og vi har bedt om å gå med Lysejordet, og at vi trenger 
korps. Togrekkefølgen kommer senere. Klassene må definere hvem som skal 
gå med elevene, foreldrekontaktene bestemmer hvem som skal gå fra 
klassene.  
  
17-mai komiteen fortsetter arbeid med å skaffe korps til toget.  
Om ettermiddagsarrangementet: Planlegger arrangement 1530-1730. Ønsker å 
ha med bistand fra 1 trinn i gjennomføringen. Det er for lite med 4 
arrangørklasser til tilsvarende arrangement som i fjor og året før. Komiteens 
tilbakemelding er at det er for lite folk, til å hjelpe til med lotteriet. Uten bistand 
har vi ikke kapasitet til å ha lotteri i år.   
  

 Hovedinntektene fra arrangementet kommer fra lotteriet. Tar sikte på at 1.    
klasse stiller med premier og 8-12 personer til å gjennomføre lotteriet. Dersom 
årets arrangement viser at det blir for lite med foreldrene på 2de og 5te trinn må 
det beskrives i erfaringsnotatet, og vurderes ift vedtektsendring.   
  
Frokostarrangementet under planlegging også.   

  

2017-03-08/7  Retningslinjer for Facebook 

grupper  
Dokument  Anne Lise  

 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21368&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21365&amp;o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&amp;id=28729AE5AEDADFD7%21368&amp;parId=28729AE5AEDADFD7%21365&amp;o=OneUp
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  Fremlagt informasjon og lenke til retningslinjer fra FAU ved Ljan skole. Ser ut 
som fornuftige punkter og vi lager utkast med utgangspunkt i disse punktene.  
Det bør være retningslinjer for bruk og bildedeling, særlig av andres barn. 
Utarbeider anbefaling som legges frem til vedtak i neste FAU-møte.  
  
Anne Lise og Cathrine FS lager forslag i tråd med Ljans retningslinjer.  Legges 

frem  på neste FAU møte  

2017-03-08/8  Dialog med skolens ledelse  Muntlig 

orientering  
Frode og Cathrine FS  

  Informasjon fra skolen:  
Ansetter nye lærer med tanke på 3 førsteklasser til høsten, og ellers behov på 
barnetrinnet og ungdomstrinnet. Mange gode søkere, både med mye erfaring 
og forholdsvis nyutdannede.   
Prinsipp om at skolens behov styrer hvilke lærere som skal ha hvilke klasser.  
Kontinuitet også viktig. Involverer foreldrekontaktene ved bytte av kontaktlærer. 
Skolen har bedre økonomisk situasjon, driften ser ut til å gå i null. Redegjorde 
for godkjent disponering av mindreforbruk for 2016. Understreker at budsjettet 
for 2017 er stramt. Trengs ressurser i en klasse må det tas fra andre 
klasser/trinn.   
FAU får skolen/driftsstyrets høringsuttalelse til ny ressursfordelingsmodell til 
orientering, legges ved referatet.   
  
Oppfølging fra tidligere møter:  
Mobilbruk: tidligere anbefaling fra FAU. FAU har fått info om elevrådet ønsker 
mobilhotell. Lærerne oppfatter at de håndhever at de skal ligge i skapene.     
  
Info på hjemmesiden om skoleporten, og at resultatene legges ut der. 
Oppfordrer skoleledelsen til at dette legges ut.  
  
Elevundersøkelsen: Skal opp i elevrådseminaret før klassene begynner med 
vurderingen.  
  
Tilbakemelding fra foreldrene om at vi ønsker tidligere informasjon om fravær 
ved langtidsfravær.   
  
Speed dating i vårens utviklingssamtaler: Skolen vil prøve, men kan være 
utfordrende for noen lærere med veldig mange elever på tvers av trinn.  FAU 
ønsker informasjon om hva som lar seg gjøre og tidspunkt for slike samtaler.  
  
Rytmen i skoledagen, tilbakemeldinger fra flere foreldre om for korte pauser 

mellom timene (frisk luft, hente bøker, toalettbesøk mv). Tilbakemelding: lengre 

pauser fører til lengre skoledag. Det ble gjort grundige vurderinger ved 

tilbakeflyttingen til nye Bjørnsletta.     

Beslutningssaker  

  Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-03-08 

eventuelt  

Foreldrekaffe – søknad om 

midler  

Dokument   Anne Lise  

 

  Ble lagt frem som et mulig forslag i tidligere møte. Vi kan gjøre noe aktivt 
og positivt for skolen. Forslaget inneholder budsjett og dato for 
arrangement.   
  

Forslaget ble vedtatt i tråd med fremlegget.   

Informasjonssaker  

     Saksdokumenter  Ansvarlig  

https://1drv.ms/b/s!Atff2q7lmnIognilSHmx_cn2cEks
https://1drv.ms/b/s!Atff2q7lmnIognilSHmx_cn2cEks
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2017-03-08/9  Nytt fra utvalg og komitéer  
- Trafikk  
- Natteravning  
- AKS  
- Korps  
- Evt. flere  

Muntlig  Komitelederne  

  Trafikk: punkter for tilbakemelding. Cathrine lager et forslag til 
rapporteringspunkter ut fra innspill fra Trafikkomiteen.  
Korps: behov for kontaktperson fra 2. klasse, som kan hjelpe til i 
rekrutteringsfasen.   
  
 17. mai: se under tidligere sak.  

2017-03-08/10  Nytt fra/til Driftsstyret  
 -  Fra møte 27.2.2017 og  

evt. innspill fra FAU  

Dokument   Anne G.  

  Høringsuttalelsen til ressursfordelingsmodellen legges ved referatet.   

  
Årsregnskapet for 2016 med forslag til disponering av mindreforbruket godkjent. 
Psykososial handlingsplan og oppfølging av sykefraværet utsatt til neste møte.   
  

  

  

   

2017-03-08/11  Skolemiljøutvalget  Muntlig  Oddveig  

  Hatt første ordinære møte. Psykososial handlingsplan ble diskutert. SMU vil gi 
tilbakemelding til handlingsplanen i møte i April. Også diskusjoner om plan for 
sosial kompetanse og elevundersøkelsen. SMU skal bidra til at det finnes 
overordnede planer og strukturer og som følges, men ikke gå inn i enkeltklasser 
eller enkeltsaker. Oppfordre til tiltak eller gjøre undersøkelser på et trinn.   Vil 
ha tilbakemeldinger klare til neste FAU-møte, slik at dette kan fremlegges før 
driftsstyret skal vedta plan for psykososial kompetanse på neste møte i mai.    
  

2017-03-08/12  Skolegruppemøte F – 

informasjon fra  
Muntlig  Cathrine FS og 

Chantal  

  Interessant å høre erfaringer fra de andre skolene i området. Mange 
skoler representert i møtet. Fikk en oppsummering om forslaget til 
ressursfordelingsmodell fra Deloitte rapporten. Også tema trygg 
skolevei og trafikkagenten. Skoler med trafikk-kampanjer har fått 
uttelling for tilbakemeldingene.  
Stormøte 22. mars – invitasjonen legges ved referatet -  samt ligger på 
One Drive). Utdanningsetaten arrangerer. Veldig fint hvis noen fra FAU 
går.    
Ved en spørrerunde viste det seg at mange andre skoler ikke har 
SMU.   
Veldig interessant innlegg fra Glasshuset på Nordberg – flere 
funksjoner jobber sammen, som lavterskeltilbud til ungdomsskolen, for 
eksempel serveres gratis frokost for elever hver fredag, leksehjelp, 
helsesøster, skolepsykolog etc. Veldig godt besøkt fra ungdommenes 
side. Tiltaket har ikke mer ressurser, men de utnytter det at de er 
samlokalisert. Åpent en time før skolestart og til ca kl 18. Jobber for å 
få tilbudet også for siste året for barneskolen.   
Veronica meldte seg til å undersøke mer.  

2017-08-03/13  Skolens hjemmesider  Om FAU  Link    

https://1drv.ms/w/s!Atff2q7lmnIogwYtQL4fVdz-7RaZ
https://1drv.ms/w/s!Atff2q7lmnIogwYtQL4fVdz-7RaZ
https://bjornsletta.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://bjornsletta.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
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  Til orientering for FAU  

All informasjon om agenda, møter, referater, årshjulet mv.   

Evaluering av møtet  

2017-03-08/14  Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning  

  

  

  

Saker til neste møter og oppfølgingssaker    

  Når  Ansvarlig  

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    

2017-xx-aa/  Juleball – evaluering med 
basis i anonym  
foreldreundersøkelse samt 

elevundersøkelse  

April  Cathrine FS  

  


