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FAU-møte, torsdag 15. November  2018 kl. 18.00 – 20.30 
Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder:   Cathrine Foss Stene 
Referent:     Anne Lise Storsand 
Bjørn, Ann-Helen, Marina, Cathrine, Anne, Nils, Lena, Trine, Kristine, Beate, Siri, Vibeke, 
Ninni, Trine Lise, Victoria, Kristian 

 

AGENDA:  

Faste saker:  
 Saksdokum

enter 
Ansvarlig 

2018-11-15/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine 
FS 

2018-11-15/2  Referat fra forrige FAU-møte  -  
oppfølgingspunkter 

Referat Anne Lise 
S. 

Diskusjonssaker:  
 Saksdokum

enter 
Ansvarlig 

2018-11-15/3  Orientering om natteravning 2018/19 Dokument Christian 
Ditlev-
Simonsen 

 
Første natteravning er førstkommende helg.  
Merk: litt kort varsel for å organisere første runde.  
 

Praktisk om natteravningen: (det sendes også god info på mail, FAU- har også tilgang til 
samme dokument om natteravning og kan dele dette dersom det trengs) 
 
5 vakter med 5 foreldre for 8 + 9 +10. Klasse 
Fre/lør primært (altså ikke før røde dager) 
Møtes på Røa og får natteravn-kit. En ansvarlig skriver en rapport 
En nøkkel til kirken der man møtes mangler for natteravner fra Bjørnsletta 
Hvis noe skjer skal man ikke gripe inn 
Området som dekkes er Røa, man får utdelt soner ved oppmøte.  
 
Alle foresatte skal delta, så foresatte blir bare satt opp på vakter og må selv ev. bytte 
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2018-11-15/4 
 

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

Muntlig 17.mai 
frokostkom
iteen 

 
8-klasseforesatte har ansvar for dette. Det ligger gode erfaringsnotater på OneDrive. FAU-
representanter fra 8.klasse tar ansvar for å utrede om frokosten skal fortsette. Dette tar vi så på 
desembermøtet. 
 
 
 
2018-11-15/5 Utleie og utlån av lokaler på Bjørnsletta 

 
Dokument  Sosialkomi

teen v/ 
Trine-Lise 
N. og 
Rektor 
 

 
FAU: spørsmål til rektor- ved hvilke sosiale arrangement kreves det en leiekontrakt? 
 
Rektor: ved arrangementer i regi av FAU/klasse kan skolen være med på å ta ansvar. Så lenge 
det er del av f.eks et årshjul og skole/hjem-samarbeid. Det blir utarbeidet retningslinjer for hva 
som skal gjøres ved utleie (vakter/melde fra til brannvesen) 
 
Private arrangement er unntatt fra dette.  
 
FAU (ved Trine-Lise) tar en gjennomgang med utgangspunkt i årshjulet og kvitterer ut 
arrangementene.  
Ved hvert arrangement må det være en ansvarlig.  
 
Forsikring: rektor tar en gjennomgang med juridisk  
 
Viktig: fokus på tilsynsvakt for å få til gjennomføring av arrangementene, finansiering av 
tilsynsvakt må fastsettes.  
 
 
2018-11-15/6 Resultat av nasjonale prøver 8de og 9de trinn 

Bjørnsletta 2018-19 
 

Link Rektor 

Gjennomgang av nasjonale prøver på Bjørnsletta:  
 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-
ungdomstrinn/bjoernsletta-skole?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=8&sammenstilling=1&fordeling=2  
 
 
 
2018-11-15/7 Referat fra skolegruppemøte E og F 06.11.2018 

 
Muntlig + 
dokument 

Cathrine 
FS 

Fra skolegruppemøte E+F- her var AKS en av hovedsakene. Viser til den generelle 
undersøkelsen for osloskolen.  
 
Slemdal skole: inspirasjon for hvordan man jobber med det psykososiale skolemiljøet og 
hvordan  de har brukt innsikt og analyse til å sikre målrettet oppfølging. Har gitt meget god 
effekt på Slemdal skole. SMU og skoleledelsen anbefales å  se nærmere på arbeidsform for å 
se på hvordan dette evt. kan inspirere oss på Bjørnsletta. g 
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2018-11-15/8 Resultat fra foreldreundersøkelsen på AKS 

2016/17 Utviklingsarbeid på AKS 
 

Ingen 
dokumentas
jon ble 
fremlagt 

Rektor + 
AKS 
leder+ 
AKS 
komite 

 
Informasjon fra rektor og fungerende AKS-leder Kine Iljen Ervik :   
 
AKS: har en meget svak tilbakemelding på AKS i forhold til svært mange andre skoler i Oslo 
FAU  hadde bedt om  å få innsikt i resultatene fra vårens undersøkelse,  det ble ikke fremlagt 
pga tekniske utfordringer i rapportering iflg.  ledelsen.  
 
Rektor og fungerende AKS-leder har jobbet med de tre utvalgte satsningsområder.   
 

• Kommunikasjon: struktur på kommunikasjon internt og utad må forbedres.  
            Også AKS har et forbedringspotensiale her 

• Kvalitet i opplæringen 
• Rutiner og sikkerhet 

 
 
Tiltak: 

• Speed-date for de ansatte med rektor. De ansatte har blitt presentert for de tre 
punktene satsningsområdene. Ser allerede nå en sterk forbedring på kommunikasjon 
og de ansatte  

• Det har blitt opprettet et internt AKS-råd: utvalgte ansatte som har kontakt med lederen 
og baselederne på vegne av de ansatte.  

• Strukturen er endret: påmeldingsaktiviteter for barna. Basert på de ansattes 
kompetanse og styrking av deres kompetanse.  

• Jobber mye med kommunikasjonen til de foresatte. Alle barn blir sett og ivaretatt.  
• Neste uke skal baselederne observere i matte/norsk i undervisningen for å forbedre 

samarbeidet skole/aks 
• De ansatte er aktivt med på utforming av hvordan man skal bli bedre 

 
 
Utkryss og HSL: hovedkontakt med foresatte. Her er det laget nye rutiner som de ønsker 
tilbakemelding fra FAU på. AKS-komiteen tar dette videre. Kine deler også den nye 
rammeplanen for AKS 
 
Kine vil gjerne ha tilbakemelding på aktiviteter foresatte kan ønske seg.  
 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes aktivt 
 
FAU er svært fornøyd med at det er grepet fatt i det som fungerte dårlig forrige skoleår og at 
det er tatt grep for å forbedre struktur og planmessighet. Gode tilbakemeldinger fra foresatte på 
foretatte endringer. FAU ønsker innsikt i resultatene fra foreldreundersøkelser,  ble bedt om at 
dette blir lagt frem på møtet i Desember.  
 
Kommentar: ønsker saker på hjemmesiden som viser den positive utviklingen på AKS. Mulig 
også at kommunikasjon rundt ambisjonsnivået og de konkrete målene man jobber med kan 
være positivt 
Fra skolegruppemøte E+F- her var AKS en av hovedsakene. Viser til den generelle 
undersøkelsen for osloskolen.  
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2018-11-15/9 Dialog med skolens ledelse Muntlig Rektor og 
Cathrine 
FS 
 

 
Tre viktige punkter som kan forbedres både på skole og AKS.  

• Kommunikasjon: struktur på kommunikasjon internt og utad må forbedres.  
            Også AKS har et forbedringspotensiale her 

• Kvalitet i opplæringen 
• Rutiner og sikkerhet:  

 
 
 
Spørsmål fra FAU: 
Søking til 1 + 8 klasse, hvordan ser det ut med søkere til skolen 
 
Rektor: Anslagsvis ser det ut til å gå greit. Men det kan ikke slås fast helt sikkert. Vedtaket om 
skoleplasser gjøres i april/mai (innskriving er i januar) Utdanningsetatens hjemmeside har 
oversikt over skolegrenser.  
 
 
FAU: pga tyverier er det manglende dekning av pc. Spesielt foresatte på 10-trinn er bekymret 
for at enkelte elever ikke har skole-pc enda 
 
Rektor: 
Driftsstyret har vedtatt innkjøp av IKT-utstyr 
Det har vært en forsinkelse i godkjennelse fra etaten. Men rektor anser dette som akutt viktig å 
få på plass. Så raskt godkjennelsen er her er utstyret raskt på plass.   
Bemerker også at det må sikres slik at det ikke blir nye tyverier. Sjekker også ut vaktansvar og 
videomuligheter.  
Det skal etableres en ny kontrakt med IKT-drift 
 
FAU: Ønsker også informasjon om fremdrift til foresatte. Anser dette som en viktig sak som 
haster 
 
_____________________________________ 
 
Rektor informerer:  
 
Strategisk plan:Strategisk kart i osloskolen –  
Ønsker innspill fra FAU. Fokus på tiltak.  -  legges frem for FAU   på Desember møtet 
 
 
 
 
Beslutningssaker 
 Saksdokum

enter 
Ansvarlig 

2018-11-15/10 Søknad om midler til DJ  på skoledisco 6.-7.trinn 
 
 

Dokument Anne, 7 A 

 
Vedtak: FAU innvilger pengestøtte til DJ og pynt av lokalene på 6.000 kr 
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2018-11-15/11 Søknad om pengestøtte til innkjøp av fakler til 

Juleavslutning ved Bjørnsletta skole 
 
 

Dokument Sosialkomi
teen v/ 
Trine-Lise 
N.  

 
Vedtak: FAU innvilger pengestøtte på kr 2.000 til fakler 
 
 
Informasjonssaker 
  Saksdokum

enter 
 

2018-11-15/12 Nytt fra driftsstyret 
- Saker til neste møte 26. november 

 

 
Muntlig 

Anne 
Graadahl, 
leder i 
Driftsstyret 

 
IKT, strategisk plan og økonomi er fortsatt tema. Skolens økonomi er meget stram,  budsjettet 
er pt ikke i balanse.  
 
FAU: foreslår invitasjon til områdedirektør til møte med driftsstyret 
 
2018-11-15/13 Status fra SMU  

(skolemiljøutvalget)  
- Agenda fra dagens møte  

 

  
Dokument 

 
Åsne 
Normann-
Arvesen, 
leder 
 

 
Elevrådslederne var på møtet med disse sakene:  

• Lengre friminutt tidlig på dagen skapte litt dårlig stemning 
• Kaldt i noen klasserom 

Lærerne opplevde bokuken som veldig positivt. Samarbeid på tvers av trinn er fint 
 
SMU-referater legges ut på hjemmesiden 
 
2018-11-15/14 
 

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

 
 

Komiteled
erne 

 
AKS: avtaler møte med Kine før neste FAU-møte 
 
Trafikkomiteen 
Utbyggingssaker; 

- Åsjordet 7-9-11/eiendommene nedenfor skolen: Plan&Bygg fastholder småhusplanen. 
Neste er møte i januar med Neptune og Plan&Bygg 

- Åsjordet 3: Plansak planlagt ferdig mars 2019, men mulig de blir forsinket med 
behandlingen 

  
Veien ned til skolen (fra tbanen og ned til parkeringsplassen):  
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- Rapport etter brannvesenets besøk er stoppet i påvente av plansaken (ikke aktuelt med 
parkering forbudt nå pga veien er privat) 

- Kommunen tar da sikte på at veien skal bli kommunal 
- Det vil som følge av dette bli en vinter til med uavklarte ansvarsforhold vedr veien ned til 

skolen 
  
Skogfaret: 

- Det er nå mange foreldre som kjører ned Skogfaret og slipper av barn. noen rygger opp 
hele veien og det oppstår farlige situasjoner for barna som går til skolen. 

- Utbyggingssak i Skogfaret er stoppet i påvente av fortau i Skogfaret – det er Plan og 
Bygg og Bymiljøetaten som krever fortau i veien 

- Vi ønsker nedkjøring forbudt i visse tider (0745-0815). Trafikkomiteen jobber videre med 
dette.  

- Bør stå på hjemmesiden at det ikke skal kjøres ned Skogfaret.  
  
Opplyst at endringer som feks fartsdumper eller fotgjengerfelt krever bruk av appen 
«Trafikkagentene». Bymiljøetaten henviser til at appen må brukes dersom vi ønsker å melde 
fra om trafikkfarlige situasjoner eller steder. 
  
Skolehagekomiteen 

- Varslet at det kommer søknad om penger. Foreldre har hatt utlegg og skolehagen har 
per tiden ikke noe budsjett 

- FAU avventer evt søknad til senere møte 
 

  
Nyttårsballkomiteen 

- Har vært behov for klargjøring av rollefordelingen mellom elevråd, skole og FAU 
- Skolen har innhentet tilbud på sted; dato og sted er 15. januar på Scandic Fornebu 
- Går for en todelt modell hvor 10-trinn kommer senere og spiser for seg, mens 8 og 9. 

klasse spiser mens de venter på 10-trinn. 8 og 9. trinn begynner dans mens 10. trinn 
spiser.  

- FAU-komiteen igang med planlegging, og det er også en ballkomite i regi av elevrådet. 
- Oppfordrer skolen til at prøver ikke legges til dagen etter ballet 

 
 
Evaluering av møtet 
2018-11-15/15 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) 
 

  

 Følge opp erfaringer for 
elevene på u.trinnet i 
storefri 
 

Våren  

 Mobiltelefonpolicy 
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 Orientering fra rektor 
angående filosofi rundt 
læring og pedagogikk 
 

Våren  

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

desember 17.mai 
frokostkomiteen 

 Strategisk plan: 
Strategisk kart i osloskolen 
– innspill fra FAU 
 
Slemdal skole: inspirasjon 
for hvordan man jobber 
med skolemiljøet 
 
 

  

    
 


