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FAU-møte, onsdag 17. Oktober 2018 kl. 18.00 – 20.00 
Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder:   Cathrine Foss Stene 
Referent: Anne Lise Storsand 
Til stede:  
Anne,Gunhild, Ann Katrin, Ieva, Christine, Jon, Siri, Beate, Ragnhild, Vibeke, Ingunn, Ninni, 
Jan-Vegard, Nils, Trine-Lise, Linda, PM, Nordan 

 
 
AGENDA: 

 
Faste saker: 

 Saksdok
umenter 

Ansvarlig 

2018-10-
17/1 

Gjennomgang av agenda  Cathrine 
FS 

2018-10-
17/2 

Referat fra forrige FAU-møte - oppfølgingspunkter Referat Anne Lise 
S. 

Diskusjonssaker: 
 Saksdok

umen ter 
Ansvarlig 

2018-10-
17/3 Presentasjon av alle i FAU 

De som ikke var på forrige FAU-møte presentterte seg og tok 
med et fysisk bilde eller en gjenstand som 
Fortalte  noe om seg  

Muntlig Cathrine 
FS 

2018-10-
17/4 Formål, mål, struktur, FAU årshjul 2018-19 Diskutere 

møtestruktur – fortsette dialog fra forrige møte 
 
Plakat for FAU – les gjerne litt på skolens hjemme- sider om 
FAU også 

 Cathrine 
FS 

  
De fleste lederne av komiteene ble valgt ved første FAU-møte. På 
dette møtet ble det fordelt flere medlemmer og de ferdige 
komiteene ser nå slik ut:  
 
Leder: Cathrine Foss Stene 
Nestleder: Jon Erlend Arnesen 
Sekretær: Anne Lise Storsand 
Kasserer: PM Steckmest 
 
Komiteer- leder med understrekning: 
 
Trafikk: Ragnhild Marie Bakkevig, Ingunn, Anne, Nordan 
Natteravn: Christian Ditlev-Simonsen 
AKS: Trine Hagfors 
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17.mai ettermiddag: Trine Hagfors, Anne Lise, Victoria, Jon 
17.mai frokost: Ann Katrin Moe 
Nyttårsball: representant fra 10.klasse, Nils, Cathrine, Gunnhild 
Skolemiljøutvalget: Siri Bjørtuft Ellingsen 
Sosiale aktiviteter: Trine-Lise, Ragnhild, Victoria, Linda, PM 
Skolehage: Vibeke Musæus , Kristine, Ieva 
 
 
Diskusjon rundt bruk av undersøkelser i FAU og på skolen. I 
Osloskolen er det fokus på undersøkelser både for å måle  faglig 
utvikling  og trivsel 
 
Utfordringer på individnivå eller i enkeltklasser er ikke FAUs 
oppgaver i utgangspunktet. Dette bør forsøkes løses på 
klassenivå, eventuelt ved involvering av skoleledelsen  i tillegg til 
kontaktlærere og foresattevalgte representanter.  
 
Fellesmøter klassekontakt/FAU/lærer kan arrangeres etter 
hvordan hver klasse ønsker det.  
 

2018-10-
17/5 Årshjul - sosiale aktiviter på skolen 2018-19 Link til 

skolens 
hjemmes
ider 

 

 Årshjulet ble etablert i fjor med ønske om å få på plass hvilke 
tradisjoner som finnes på skolen, og etablere nye.  
 
Kommentar: sørge for at alle aktiviteter blir med i årshjulet (eks: 
polentur og skolejul) 
Årshjulet bør integreres i skolens kalender og publiseres på 
skolens hjemmesider. Ønskelig at komiteen samarbeider med 
skolens ledelse for å ferdigstille dette og få det publisert så hurtig 
som  mulig.  
 

  

2018-10-
17/6 Dialog med skolens ledelse Muntlig Rektor 

og 
Cathrin
e FS 

 Administrativt: Jobber mye med å samle inn informasjon om 
grunnskolen til offentlige myndigheter akkurat nå 
 
Samarbeid foresatte/skole er viktig for å få godt resultat 
 
Rutinekatalog:  I dette dokumentet skriver man inn alt som angår 
skolen – årshjul, rutiner for vikarer 
 
Forbedringspotensiale på oppfølging og rutiner 
 
Årshjul: Tydeliggjøre hva som skjer i løpet av året- også slik at 
foresatte kan vite hva som kommer 
 
Kommunikasjon fra skolen: har allerede jobbet en del med dette: 
Skoleappen, Nettsiden, e-poster, sms 
FAU: Fornøyd med fremgangen i kommunikasjon 
 
Driftsstyremøtet: tilslutning til satsning på IKT. Ny IKT-plan 
angående opplæring, sikkerhet + nytt utstyr 
 
Bygget må sikres bedre (ref tidligere tyverier),  rektor arbeider for 
å  få dette på plass så  hurtig som mulig.  
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Rutiner for utleie: rutinene må bli bedre før man ev. Leier/låner ut. 
Skoleledelsen jobber med å utarbeide disse rutinene. Det ønskes 
at skolen skal kunne bli et knutepunkt for nærmiljøet for f.eks 
kulturelle arrangement. Rektor ønsker at dette skal være noe 
FAU også diskuterer.  
- FAU- ønsker å få rutiner på plass i god tid før 17.mai (ref eget 

arrangement).  
Rutiner for utleie/utlån  settes på agenda i FAU så snart 
skoleledelsen har et forslag til rutiner og regler klart.  

 
Analyserer resultat for å jobbe godt med strategisk plan. Ulike 
områder man skal ha strategisk plan rundt- gjøre et utvalg på hva 
man jobber med. Rektor ønsker innspill og samarbeid med FAU  
 
U-skoleforesatte får brev om at elevene kan få bevege seg 
utenfor skoleområdet. Dette skjer fra mandag 23.oktober. Skolen 
(elevrådet) skal også arrangere gode aktiviteter for elevene på 
skolen som et tilbud.  
 
Elevene har tatt opp prisnivået i kantinen – mener at det er for 
høyt i forhold til butikken. Medfører unødige turer utenfor 
skoleområdet 
 
- FAU: gode løsninger rundt speed-dating er på plass. Fornøyd 

med god planlegging av dette 
 

2018-10-
17/7 Referat fra skolegruppemøte E og F 24/9. Utsendt 

10.10 
Cathrine 
FS 

 Er sendt ut på mail   

2018-10-
17/8 Invitasjon til kus i FAU-arbeide 18.10.2018 Utsendt 

10.10 
Cathrine 
FS 

 Minner om at kurset er i morgen.    

2018-10-
17/9 Skolehage - en orientering om et flott initiativ Muntlig  

 2.trinnet har startet dette prosjektet for å bidra til  å bedre 
klassemiljøet- og skape godt samarbeid blant foresatte. 
 
Mat og helse samt naturfag kan dra nytte av et flott 
skolehageinitiativ. Skoleledelsen bes ta dette opp med de 
relevante lærerne for å se hvordan dette kan organiseres 
 
Skolehagen er plassert i den inngjerdede delen av skoleområdet. 
Den er  registrert som skolehage gjennom Geitmyra. Har fått 
noen ressurser til plantingen.  
 
Dette har et potensiale for utvikling. Ønsker at dette skal bli en 
skolehage for hele skolen.  
 
Behov for ressurser + luking + vanning + kompostbinge 
(nærmeste sted for vann er på skolens vegg så det må trekkes 
ledninger over plassen) 
 
Forslag: Aks kan også ta inn dette som en aktivitet 
 
Beslutning: 
Det blir en egen FAU-gruppe på dette med Vibeke Musæus som 
leder 
Cathrine F.S tar dette videre med rektor 
 
 

   Vibeke 
Musæus 
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Beslutningssaker 
 
 
 

Saksdok
umen ter 

Ansvarlig 

2018-10-
17/10 Nyttårsball - dialog med elevråd og skole – anbefaling Dokument Elevrå

det, 
rektor 
og 
Cathrin
e FS 

 Felicia (en av 3 ledere i elevrådet) informerte: 
Presentasjon av løsning fra elevrådet i eget skriv. Ønsker at 8+9 
klasse skal være med på ballet. Plan: 8 + 9.klasse spiser før 
10.klasse kommer. Så danser de i eget rom mens 10.klasse 
spiser.  
 
FAU kommenterer at dette er godt arbeid fra elevrådet 
 
Beslutning: FAU vil forsøke å få til arrangementet i henhold 
til 

 elevrådets forslag 
• Ballet blir for alle tre trinnene 
 
• Tidspunkt etter jul diskuteres i grupper i FAU 

 
• Kriterier for valg av sted diskuteres av FAU (ikke i sentrum 

eller ved 
vannet, om mulig ikke for langt unna for foresatte som skal levere 
og hente.) 
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Saker til neste møter og oppfølgingssaker 

Informasjonssaker 
Saksdokume
n 
ter 

 

2018-10-
17/11 

Nytt fra driftsstyret 
- Fra forrige møte og saker til neste møte Muntlig 

Anne 
Graadahl, 
leder i 
Driftsstyret 

Referatet blir lagt ut snarlig på skolens hjemmeside 

Økonomi: Skolen (spesielt AKS) har stram økonomi. Rektors plan 
blir gjennomgått av driftstyret.  

Det er halvdagsplasser på AKS. Politisk avgjørelse om gratis 
kjernetid kan få innvirkning på de økonomiske rammene.  
AKS må ha flere attraktive aktiviteter for å få flere til å bruke AKS og 
derved få bedre økonomi.  

Rektor har et mål om å nå balanse økonomisk for skolen i 2020. 

2018-10-
17/12 

Status fra SMU (skolemiljøutvalget) 
- Fra forrige møte og saker til neste møte Muntlig 

Åsne 
Normann- 
Arvesen, 
leder 

Aktiv rolle for å jobbe med skolemiljø – og skape 
aktivitet blant skole- foresatte – elever 

Ønsker å jobbe mer strategisk- hva er status og hva 
skal prioriteres.   

Det skal utarbeides en plan for «inkluderende skole» 

Forut-løpet: Foresatte stilte opp for å bidra på kort 
varsel. Akersposten dekket saken og 3400 runder ble 
løpt. Ca kr 90 000  ble samlet inn 

Mobbeombudet var innom og holdt et godt foredrag. 
Ca 80 foresatte møtte opp. 

Vennskapsuken: U-trinnet må involveres på bedre 
vis. 

Klassekontaktnettverket: Etablert på barnetrinnet, må 
jobbe med å få med U-trinnet.  
Første møte i nettverket er avholdt.  

FAU-representanter og klassekontakter bør jobbe 
godt sammen for at man skal engasjere og mobilisere 
flere foresatte.  

2018-10-
17/13 

Konstituerende møter i alle komiteer og «styret» Komiteledern
e 

Evaluering av møtet 
2018-10-
17/14 

Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 
- Hva har fungert bra?
- Hva kan/bør vi endre?
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 Når Ansvarlig 
2018-11 17.maifrokost: diskutere 

om dette skal fortsette 
November Komite 

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

  

 Resultat fra 
foreldreundersøkelsen på 
AKS 

 Når den foreligger 

 Utleie av lokaler og rutiner 
for dette- FAU- ønsker å 
få rutiner på plass før 
17.mai  

  

 Følge opp  erfaringer for 
elevene på u.trinnet i 
storefri 

  Våren  2019 

 Mobiltelefonpolicy  
 

  

 Orientering fra rektor 
angående filosofi rundt 
læring og pedagogikk 

  

    
 


