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AGENDA:		

FAU-møte, onsdag 12. Juni 2019 kl. 18.00 – 21.00

Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole

Møteleder:   Cathrine Foss Stene

Referent:     Anne Graadahl

Til stede: Cathrine, Anne, Linda, John Erlend, Ingunn, Trine, Ann Kathrin, Gunhild, Viktoria, Ann Kristin, 
Mary Anne, Ieva, Nordan, noen flere som gikk tidlig?

Faste saker: 

Saksdokume
nter

Ansvarlig

2019-06-12/1 Gjennomgang av agenda Cathrine FS

2019-06-12/2
Referat fra FAU-møtet i mai  -  oppfølgingspunkter 
Gruppe 1-3 har ikke levert input, Trine følger opp 
at den blir tilsendt.

Referat Anne Graadahl

Diskusjonssaker: 

Saksdokume
nter

Ansvarlig

2019-06-12/3 17. mai frokost for u-trinnet – erfaringer fra 
arrangementet

Komiteen - 
muntlig

Ann Katrin og 
komiteen

65 påmeldte, men ca 55 møtte. Veldig greit med Vipps betaling, får da også kontroll på 
hvem som kommer. Måtte purre på foreldre til å jobbe på frokosten, men kan godt 
justere hvor mange som trengs til å ordne til. Skrevet om dette i erfaringsnotatet. 
Kan evt ta med info om frokostarrangementet i foreldremøtene på høsten, for å øke 
deltakelse og motvirke private frokoster. Også få med elevrådet på fremsnakking og ev 
også planlegging. 

2019-06-12/4 17. mai ettermiddagsarrangementet – erfaringer 
fra arrangementet

Komiteen - 
Muntlig

Trine H. og 
komiteen

Veldig bra gjennomføring, mange folk og god stemning. Fikk inn ganske mye penger; 
ca 36 000. Bra innsats fra komiteene! Veldig bra salg. Utfordringer med tilgang til 
skolen, kan feks være flere med nøkler. Også litt for mye kaker.  
Rydding: litt purring fra skolen på rydding. Bør avtale henting av fat etc, eller bruke 
engangsfat.  
Bør evaluere om vi ønsker å ha eget korps, eller om vi ønsker at skolen skal gå 
sammen med Lysejordet for å støtte opp om våre aspiranter ved Lysejordet korps. 
Anbefaler at en korpsforelder er med i komiteen neste år. 
Busstransporten: feil igjen mtp oppmøte og også hvor de skulle kjøre oss. Bør være 
obs på dette igjen neste år.
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2019-06-12/5 Foreldrekonferansen Se referat  -  
Evt. muntlig 

Christine B. og 
Cathrine FS 

utgikk

2019-06-12/6 Foreløpig regnskap for FAU skoleåret 2018/19 Dokument PM ( Cathrine på 
vegne av ham ) 

Satt opp et foreløpig regnskap. Utgående saldo pr 31.5.2019, men vil være noen 
justeringer og merknader som fortsatt gjenstår. Vedtas i første møte i høst. 
Penger som er bevilget skal være utbetalt. 

2019-06-12/7 Etablering av læring og pedagogikk komite i FAU Dokument Nordan

Jf notat, med utkast til foreløpig mandat for en pedagogisk komite (4 personer, 
oppnevnt av FAU), i tillegg etablering av et pedagogisk råd (skoledrevet, 3-5 
medlemmer blant personalet). Skolen etablerer en arena for at disse to gruppene 
møtes.  

Skolen ønsker at denne komiteen blir en støttespiller til skolens arbeid.  

FAU vedtok å opprette en komite i tråd med underlagsdokumentet. Nordan lager en 
epost som kan gå ut til foreldrene ved oppstart til høsten. 

2019-06-12/8 Foreldreundersøkelsen Resultater fra 2019  
Informasjon til foresatte og «trinnaktiviteter» 

Se dok.i  
OneDrive fra 
mai møtet 

Cathrine FS og 
rektor 

Hvordan tenker vi at resultatene bør kommuniseres. Og hvordan bør tiltakene 
kommuniseres. Resultatene kommer på trinn-nivå.  

Diskusjon rundt bordet. Tilbakemelding fra FAU-medlemmer tilstede på møtet: 
- Skolen bør kommunisere resultatene på en forståelig og informativ måte. 
- Konkretisere resultater og tiltak 
- Noe mer info i ukebrevene fra kontaktlærere 
- Rektors månedsbrev bør kunne si noe lett forståelig om temaene i 

undersøkelsen 
- Actions: Formidle resultatene. Viktig med kommunikasjon (feks ukebrev med 

konkret info, skole-sms, hjemmesiden mv). Skolemiljø: sette inn konkrete tiltak 
og informere om det 

- Eksempler på at det har vært gode diskusjoner i klassene/foreldremøter på 
ulike trinn 

- Mulig å ha noen grupper i undervisningen på tvers innenfor det enkelte trinn, 
sånn at man ikke blir låst i en klasse, særlig der det er dårlig klassemiljø? 

- Er det klager på læringsmiljøet må vi være konkrete i tilbakemeldingene. 
- Cathrine legger med et eksempel på en god ukeplan. 

Skolens arbeid med undersøkelsen: 
Jobbet seg gjennom punktene. Personalet kjente seg igjen i tilbakemeldingene. 
Tilbakemeldingene er samstemte (elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og 
personalets egne inntrykk).  
Plukket ut områder skolen skal vektlegge til høsten; blant annet kommunikasjon, 
elevmedvirkning, alternative opplegg. Også mobbing og svake elever; har allerede gått 
gjennom trinnene og satt i gang tiltak (inkl styrke de grunnleggende fagene).  
Vil komme med en kort informasjon til foreldre før sommeren, hvor også 
foreldreundersøkelsen omtales.  
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2019-06-12/9 Et tilbakeblikk på året som har gått   - og et blikk 
inn i neste skoleår

Muntlig rektor

Skolen har et stort potensiale, og et godt lag som ønsker å lykkes og bygge en god 
skole. Vi beveger oss i riktig retning.  
En av svakhetene har vært organisasjonsbygging. Ønsker derfor å rendyrke 
rektorrollen, og spille mer på ledergruppen.  
Skolen må ha et godt årshjul, som også hensyntar elevstemmen. 
Fokus neste år: Godt skolemiljø, pedagogikk, en god organisasjon.  
Både FAU og driftsstyret med på laget. 
Økonomien følger planen for å bedre resultatene.  
Gode resultater på standpunktkarakterer på årets 10. trinn!

2019-06-12/10 Skolens årshjul – sosiale aktiviteter Dokument Trine-Lise og rektor 
(Linda på  vegne 
av komiteen)

Flere møter i sosialkomiteen. Venter på avklaringer fra skolen ift hvem gjør hva, 
elevinvolvering, mv.  
Tar sikte på å lage et årshjul for barnetrinnet og et for ungdomstrinnet. 
Anne sender info om praktiske ting if planleggingen av avslutningen for 7. trinn 
(avslutning barnetrinnet) til Trine-Lise. 

2019-06-12/11 Dialog med skolens ledelse 
- Erfaringer fra u-trinnets adgang til å forlate 

skolens område i storefri 
- Oppdatering bemanningssituasjonen 
- Skolens økonomi 
- Avslutninger sommer 2019 

Muntlig Rektor og Cathrine 
FS 

Ligger godt an ift tilsettinger.  
Skolens økonomi på rett vei. 
Elever utenfor skolens område i storefri: Elevene setter veldig pris på muligheten for å 
gå utenfor området. Lærerne også positive.  

FAU ser ingen bekymringer ved at prøveordningen fortsetter og vedtas som fast 
ordning.  

Avslutninger:  
7. skal ha avslutning på barnetrinnet, legges inn erfaringer fra årets arrangement slik at 
man har et utgangspunkt for neste år. 

Rektor takket av Cathrine, og takket for samarbeidet og for hennes engasjement og 
gode FAU-ledelse. Han trakk blant annet frem hennes inspirerende og gode måte å 
lede FAU-arbeidet på, og at hun har vært en god støttespiller for skolen. Det har vært 
gode diskusjoner og godt samarbeid med skolen og skolens ledelse. Cathrine takket 
også for samarbeidet med rektor og skolen. 

Beslutningssaker
Saksdokument
er

Ansvarlig

Informasjonssaker
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Saksdokume
nter

2019-06-12/12 Nytt fra driftsstyret 
- Fra forrige møte samt saker til neste møte Muntlig

Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret

Økonomioppfølging og strategisk plan.

2019-06-12/13 Status fra SMU  
(skolemiljøutvalget)  

- Fra dagens møte  
-

  
Dokument

 
SMU  

Agenda lagt ut på OneDrive.  
Mye av de samme temaene som FAU er opptatt av. Fortsatt jobb med å finne rollen og 
fokus på hva SMU skal jobbe med. 

2019-06-12/14 Nytt fra de øvrige komiteene 
- AKS 
- Trafikk 
- Skolehage 
- Natteravning 

Muntlig
Komitelederne

AKS: 
Hatt en rådgivende rolle overfor AKS-leder, særlig ift kommunikasjon til foreldrene. 
Positivt samarbeid, og gitt innsikt i arbeidet. Har sett en vesentlig bedring.  

Trafikk:  
Kjøring til skolen bør inn i foreldremøtene til høsten og info på hjemmesiden. Parkering 
forbudt-skilt på Åsjordetveien – saken har stoppet opp. 

Skolehage: 
AKS har for første gang tilbudt "skolehage" som påmeldingsaktivitet. 20 barn meldte 
seg på  - veldig bra. Grønnsaker ble forrige uke hentet i Oslo kommunale skolehager 
og plantes ut i disse dager av 2a og AKS (dvs. de som har meldt seg). Kontakt er 
etablert med vaktmester, og han skal holde gresset nede fremover. 

Natteravning: 
Har vært litt tynt noen ganger. Noen melder seg på og møter ikke opp. Best å være 
minst 3.  
Ravningen bør være komitearbeid neste år. 

Evaluering av møtet

2019-06-12/15 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 
- Hva har fungert bra? 
- Hva kan/bør vi endre?

Saker til neste møter og oppfølgingssaker

Når Ansvarlig

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