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FAU-møte, onsdag 10. Desember  2018 kl. 18.00 – 20.30 
Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder:   Cathrine Foss Stene 
Referent:     Anne Lise Storsand 
Anne, Linda, Ann Katrin, Hanna, Jon, Christian, Vibeke, Jan-Vegard, Ragnhild, Katinka, 
Gunnhild, Birgitte, Ieva, Christine, PM, Trine 

 

AGENDA:  

Faste saker:  
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-12-12/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 
2018-12-12/2  Referat fra forrige FAU-møte  -  

oppfølgingspunkter 
Referat Anne Lise S. 

Diskusjonssaker:  
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-12-12/3  17. mai frokost for u-trinnet - skal vi fortsette å 
organisere dette eller ei?  
 

Komiteen - 
muntlig 

17.mai 
frokostkomiteen 

Målet er å inkludere så mange som mulig ved å ha et arrangement på skolen. 8.klasse er ansvarlig for 
arrangementet. Ønskes at elever blir involvert i planleggingen.  
 
Konklusjon: FAU ønsker at det blir organisert 17. mai frokost og ber 8de trinns medlemmene av FAU 
om snarest å sette i gang forberedelsene. Ann Katrin og Katinka tar ansvar for å dra det i gang.  
 
2018-12-12/4 
 

Nyttårsball – u-trinnet -  kort status i arbeidet Muntlig Nyttårsballkomite 

Ballet blir 15. januar. Befaring på Scandic,  FBU er gjennomført av elevrepresentantene og FAU-leder. 
Forslaget til plan for kvelden utarbeidet av elevrådet og vedtatt i FAU i september blir lagt til grunn. 
Arrangementskomiteen har møte i forbindelse med dagens FAU-møte.  
 
2018-12-12/5 
 

Resultat fra foreldreundersøkelsen på AKS 
2017/18 Utviklingsarbeid på AKS 
 

Dokument  Kine (AKS leder) + 
AKS komite 

Kine presenterte overordnede resultater fra vårens undersøkelse og orienterte om det utviklingsarbeidet 
som startet i vår og som er intensivert i høst.  
Fokusområder: 
Tilbud og faglig utvikling 
Kompetansen til ansatte:  
Samarbeid skole- aks 
Kommunikasjon med foresatte 
Samlet presentasjon blir tilgjengelig for foresatte og FAU 
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2018-12-12/6 
 

Strategisk plan  - FAUs innspill til arbeidet Dokument 
ettersendes 

Rektor og Unni 

Skolen:  
- Gjennomgang strategisk plan og hvordan det strategiske kartet ser ut.  
Vurdering for læring: motivasjonsklima mer enn prestasjonsklima. 
 
Innspill FAU: 
* Ønsker et bredere sett av indikatorer enn kun de som går på faglig nivå i nasjonale/Oslo prøver. For 
eksempel også kriterier som fremmer ungt entreprenørskap  
* Etterspør ansatte med sosialfaglig bakgrunn for å arbeide med bedring i læringsmiljø på enkelte trinn 
* Nettverksjobbing blant skolene. Utveksle kunnskap og erfaringer med andre skoler 
* Fortsatt mer å hente på god dialog med foresatte selv om det er stor forbedring i forhold til i fjor allerede 
* Ønsker å komme med innspill på de faglige og pedagogiske prioriteringene i tillegg til sosiale 
aktivitetene 
 
 
 
2018-12-12/7 Dialog med skolens ledelse Muntlig Unni og Cathrine FS 

 
 
. FAU takket for at det ble satt fart i PC bestilling og installasjon etter forrige FAU-møte.  
. Unni (viserektor)  orienterte om de overordnede funnene i årets elevundersøkelse . Skoleledelsen  vil komme 
tilbake i januar med en presentasjon  av resultatene og tiltak for å opprettholde og forberede.  
 
Beslutningssaker 
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-12-12/8 Søknad om pengestøtte til skolehage  
 
 
 

Dokument  Skolehagekomiteen 
ved Vibeke 

 
Skolehage: Godt begrunnet søknad. 5.000 kr innvilges  
 
2018-12-12/9 Søknad om midler til nyttårsballet u-trinnet 

 
 

Dokument 
ettersendes 

Elevkomiteen 

Nyttårsball: Godt begrunnet søknad fra elevene. 6.000 kr innvilges 
 
Informasjonssaker 
  Saksdokumen

ter 
 

2018-12-12/10 Nytt fra driftsstyret 
- Fra møtet  26. november 

 

 
Muntlig 

Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 

Referat fra møtet i Oktober og det foreløpige referatet fra møtet i November er tilgjengelig på OneDrive  
og det godkjente referatet fra Oktober ligger på skolens hjemmeside.  
 
Orientering ved leder i Driftsstyret :  

1) Økonomien: det vil ta tid å få budsjettet i balanse, etterslepet er betydelig.  
2) Deltatt i opplæring i etaten i forbindelse med strategisk plan. Driftsstyret vil  fremover fokusere 

sterkere på graden av effektoppnåelse og mindre på  aktivitetsoppfølging. Det er i tråd med 
etatens anbefalinger.  

 
FAU kommenterer at det fortsatt er bekymring for den meget stramme økonomien. FAU setter pris på at 
driftsstyret har aktiv oppfølging av strategiplanen og støtter driftsstyrets jobb med å hente inn det 
økonomiske etterslepet. FAU verdsetter driftsstyrets mer aktive rolle i oppfølging av økonomien 
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2018-12-12/11 Status fra SMU  
(skolemiljøutvalget)  

- Agenda fra dagens møte  
 

  
Dokument 

 
SMU   

Referat fra SMU møter er tilgjengelig på skolens hjemmesider. Agenda for Desember møtet er publisert i 
One Drive ( tilgjengelig for FAU).  
 
 
2018-12-12/12 
 

Nytt fra komiteene 
- AKS 
- Trafikk 
- Sosiale aktiviteter 
- Skolehage 

 

 
 

Komitelederne 

Komiteen for sosiale aktivieteter etterlyste flere foresatte til å delta med å tenne fakler på morgenern for 
skoleavslutning. Det er ble identifisert fem FAU-medlemmer som enten skaffer noen som deltar eller de 
deltar selv.  
 
Evaluering av møtet 
2018-12-12/13 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

- Hva har fungert bra? 
- Hva kan/bør vi endre? 

 FAU-leder takket for innsatsen i høst og ønsket alle riktig god jul 
 

 

 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 
 Se på søknad omfordeling av penger 

fra Lions (til korps) 
 

  

 Vurdere en komite som handler om 
læring og pedagogikk samt et 
temamøte for foresatte 
 

januar Cathrine FS  

 Følge opp erfaringer for 
elevene på u.trinnet i 
storefri 
 

våren  

 Mobiltelefonpolicy 
 

  

 Orientering fra rektor 
angående filosofi rundt 
læring og pedagogikk 
 

våren  

 Juleavslutning klassevis på skolen. 
Vurdere tidspunkt: morgen/kveld 
 

januar Vibeke M.  

 Elevundersøkelsen: Skolen kommer 
med gjennomgang i januar om 
resultater fra undersøkelsen: 
forbedringspunkter og gode 
resultater- i tillegg til hvordan man 
jobber med oppfølging og tiltak på 
skolen 

januar Unni/ rektor 
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