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AGENDA: 

FAU-møte, onsdag 16. Januar 2019 kl. 18.00 – 21.00

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole

Møteleder: Cathrine Foss Stene

Referent: Anne Lise Storsand

Tilstede:   Jon, Anne, Cathrine, ingunn, Ragnhild, Ann Katrin, Trine, Siri, Ieva, Christine, Ninni, 
Gunhild, Birgitte, Katinka, Viktoria, Trine-Lise, Linda, Ole-Henrik, Trym, Marina, Beate, 
Nordan, Anne Lise 

Faste saker:

Saksdokum
en ter

Ansvarlig

2019-01-16/1 Gjennomgang av agenda Cathrine FS

2019-01-16/2 Referat fra forrige FAU-møte – 
oppfølgingspunkter

Referat Anne Lise S.

Diskusjonssaker:

Saksdokum
en ter

Ansvarlig

2019-01-16/3 17. mai frokost for u-trinnet - status i 
komiteearbeidet

Komiteen - 
muntlig

Ann Katrin 
og Katinka 
m.fl.

8.klasse medlemmer av FAU samt andre 8de klasse foresatte/tillitsvalgte har ansvar for frokosten 

Muligheter:  

Kan ønske senere plass i toget for å få frokosten litt senere.  

Kan lage en tekst til foresatte for å informere om frokosten og forhindre konkurrerende 
arrangement 

Involvere elevrådet for å skape et fint arrangement 

Oppfølging:   FAU  ønsker frokost på 17de mai og ber komiteen starte arbeidet så hurtig som 
mulig og involverer Elevrådet i planlegging.  

2019-01-16/4 Nyttårsball – u-trinnet - stemningsrapport fra 
gårsdagens ball

Muntlig Nyttårsballkomite
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Vellykket arrangement så langt vi vet dagen derpå. Evaluering og erfaringsnotat kommer etter møte i 
komiteen.  

2019-01-16/5 Strategisk plan for Bjørnsletta skole 2019-2020 Dokumen-
tasjon 
forelå ikke 
i forkant av 
møtet.

Rektor

Primært til informasjon ettersom det ikke var sendt noen underlag til FAU  i forkant av møtet. FAU ønsker 
å bruke bruke litt tid forå sette seg inn i planen før man kommenterer planen 

Rektor: 
Viktig å velge ut målene man skal fokusere på.  

Gjennomgang av aktiviteter og ansvar i planen 

Rektor fremhever punktet som handler om trygt læringsmiljø. Stort fokus på dette 

Systematikk fra ledernivå for å få gjennomføringskraft 

Rektor kommenterer også på arrangement og foresattes engasjement. Fint skole-hjem samarbeid (bl.a. 
med FAU) 

FAU ønsker å minne om på punkter fra siste gang:  

* 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

Oppfølging:  
Rektor ettersender informasjon om strategisk plan til FAU  for videre dialog og understreket at han ser 
dette som en oppstart på en aktiv dialog i året som kommer mer enn som informasjon om planen som 
akkurat er vedtatt. 
FAU viser til arbeid med psykososialt læringsmiljø og innsats som har gitt resultater ved Slemdal skole 
og oppfordrer til kontakt med rektor her. Presentasjonen fra skolegruppe E og F ligger i One Drive og 
legges også ved dette referatet.   

 

2019-01-16/6 Den økonomiske situasjonen ved skolen - 
status

Dokument 
forelå ikke 
i forkant av 
møte, det 
ble gitt 
muntlig 
orientering 
i møtet. 

Rektor

Budsjett er vedtatt av Driftsstyret i januar 2019.  

Ved årets slutt er det nesten 3 mill i merforbruk.  
Lærernorm skal gjennomføres selv om skolen har merforbruk. Det betyr at skolen har nå fått et budsjett 
som gir flere lærere, det vil påvirke 1-4. Skolen er nå i balanse for 2019, men må lage en plan for 
nedbetaling av merforbruket.  

Økonomien vil bli nevnt i kommunikasjon med foresatte fra rektor 

Oppfølging: Rektor sender en skriftlig oppsummering av økonomien ved skolen til FAU både mht status 
og i forhold til hvordan det ser ut fremover. .  
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2019-01-16/7 Læring og pedagogikk - Vurdere en komite 
med dette som tema samt evt et 
temamøte for foresatte

Muntlig 
orientering

Cathrine FS

FAU-leder innledet med at hun ikke hadde fått laget et skriftlig underlag til punktet og beklaget dette.  
Hun minnet om tidligere dialog om interessen og behovet for en komitee med dette som fokus på lik linje 
med andre viktige tema i FAU.  Hun minnet også om den dialogen FAU  hadde i både forrige FAU møte 
og dagens FAU-møte mht strategisk plan og den interessen FAU-medlemmene har både om faglige 
resultater,  læringsbidrag, pedagogikk og målsettinger . FAU- leder inviterte medlemmer med spesiell 
interesse for dette området til å melde sin interesse for å etablere en slik komite og utarbeide forslag til 
mandag. .  

Oppfølging :  Nordan Helland meldte sin interesse for å dra i gang komiteen. FAU-leder tilbød seg å 
sparre med ham ved behov.  

2019-01-16/8 Elevundersøkelse 2018 - resultater og planlagte 
tiltak – orientering ved skoleledelsen

Dokument 
ettersende
s

John eller Unni

Utsatt til neste møte da dokumentasjon ikke forelå i forkant av møtet.  

Oppfølging :  Rektor ettersender presentasjon og eleveundersøkelsen settes opp som sak så raskt 
analyse og dokumentasjon foreligger.  

2019-01-16/9 Dialog med skolens ledelse 
- Status i PC situasjonen nå

Muntlig John og Cathrine 
FS

Skolen har fått midler som har ført til at pc situasjonen skal være god 

Ny leverandør av IKT-oppfølging.  

Plan for god kommunikasjon med foresatte 

Nye telefoner (mobiltelefoner)  til ansatte ved ny telefonløsning 

Skolen: ønsker å få bedre vikarliste for innkalling på kort varsel 

_____________ 

FAU: ønsker å vite mer om lærer-normen og konsekvenser for Bjørnsletta skole.  

FAU: Tidspunkt/periode for utdeling av karakterer på u-trinnet skaper uro i enkelte klasser. Ønsker en 
koordinering av dette og om mulig en kortere periode enn dette skoleåret – i enkelte klasser har 
prosessen strukket seg fra et stykke før jul  til et stykke etter jul. I andre klasser har det vært en kortere 
periode.  

FAU: Foresatte på 10.trinn fikk informasjon i ukebrevet med informasjon om en del negative hendelser 
med elevenes oppførsel i skoletiden. Dette kom overraskende på mange foresatte som hadde forståelse 
for at situasjonen var bedre enn i høst. FAU ønsker god kommunikasjon internt  blant personale og med 
foresatte og rask handling og informasjon fra skolen når slike hendelser skjer. Det er svært viktig at alle 
foresatte sankker med sine elever om hva som er ønskelig  og (u)akseptabel adferd.  

(merk: ukebrev fungerer fint på 8. + 10. Trinn, men savnes på 9.trinn) 

Ny sak meldt 
på møtet

Nettvettmøte arrangert av 5. +6. Klasse  Muntlig, 
papirer 
ettersendes 
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Foresatte og FAU-medlemmer på  4/5 trinn har tatt et godt initiativ til å arrangere nettvettmøter i 
skoletiden for elevene og på kveldstid for foresatte. Saken var ikke meldt inn på forhånd, men det ble 
foreslått å bevilge midler til arrangementet ut fra en forståelse at dette dekker FAU  hvert år.  
Inititativet ble meget godt mottatt, men FAU stilte spørsmål ved om det ikke er skolen som bør vøre 
ansvarlgi for arrangementer , inkl. Økonomi,  for aktiviteter i skoletiden. Denen saken ble diskutert med 
rektor tilstede.  

Oppfølging:  Initiativtakerne følger opp med rektor og forsøker å finne en løsning hvor skolen tar ansvar 
for dette.  Dersom det er behov for ytterligere engasjement fra FAU tar representantene det opp i neste 
møte.  

Beslutningssaker

Saksdokum
en ter

Ansvarlig

 Ingen 

Informasjonssaker

Saksdokum
en ter

2019-01-16/10 Nytt fra driftsstyret 
- Fra møtet 14. januar 2019 Muntlig

Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret

Budsjettet vedtatt med en redegjørelse.  

Følger vedtakene i strategisk plan nøye

2019-01-16/11 Status fra SMU 
(skolemiljøutvalget) 

- Agenda fra dagens møte
Dokument SMU

Jobber godt med utgangspunkt i sitt mandat. Vil planlegge en generell tipsliste til hva man skal tenke på for at 
det skal bli gode inkluderende arrangementer når skole og FAU  og andre inviterer til ulike sammenkomster 
ved Bjørnsletta. 

2019-01-16/12 Nytt fra 
komiteene 
- AKS 
- Trafikk 
- Sosiale aktiviteter 
- Skolehage 
- 17.mai ettermiddagskomite

Komitelederne
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Trafikk: 

Følger opp byggesakene rundt skolen.   

Skilt: Føger opp brannrapporten om parkering forbudt ned til skolen. Dette påvirker bl.a. brøyting og 
taxiordning for elever.  

Rapportert at enkelte kjører over gangbroen. 

Foreldrekjøring ned Skogfaret er stort problem! Dette ønskes som del av mailen til foresatte; kjøring ned 
Skogfaret må ta slutt.  

Julearrangementet: 
Ble et fint arrangement, men det har kommet ønsker om annet tidspunkt for neste års arrangement. 
Følges opp på senere møte. 

Nyttårsball ungdomstrinnet:  

Det var god stemning, det ble et strålende arrangement, og barn/ungdommene var fornøyd. De oppførte 
seg generelt bra. Foreldre som var tilstede har gitt god tilbakemelding. Det har kommet noen 
tilbakemeldinger, bla om plassering ved bordene, og at talene tok lang tid. Tilbakemelding om at det var 
to elever som har jobbet mye med planlegging og arrangement, og feks plasseringen var etter forslag fra 
elevene. Litt tynne erfaringsnotater fra tidligere arrangement. Det lages et detaljert erfaringsnotat med 
kjøreplan som vil være et mye bedre grunnlag for neste års ball (ansvar 10. klasse foreldre).  

FAU-leder evaluerer sammen med skoleledelsen og ballkomiteen(e).  

17.mai ettermiddag: 
Har bestilt korps til toget. 

Evaluering av møtet

2019-01-16/13 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 
- Hva har fungert bra? 
- Hva kan/bør vi endre?
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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

Orientering fra rektor 
angående filosofi rundt 
læring og pedagogikk

Våren

Juleavslutning klassevis 
på skolen. 
Vurdere tidspunkt: 
morgen/kveld

Februar (utsatt 
fra januar etter 
ø n s k e f r a 
Vibeke )

Vibeke M.

Gjennomgang av 
elevundersøkelsen

skoleledelsen


