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FAU-møte, onsdag 19. September  2018 kl. 18.00 – 21.00 
Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole 
Møteleder:   Cathrine Foss Stene 
Referent:     Anne Lise Storsand 
Til stede: Christine, PM, Trine-Lise, Ingunn, Viktoria, Jan Vegard, Ieva, Christian, Vibeke, Jon, 
Ragnhild, Trine, Anne, Anne Lise, Cathrine, Liv, Siri 

 

AGENDA:  

Faste saker:  
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-09-19/1  Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 
2018-09-19/2  Referat fra forrige FAU-møte  -  

oppfølgingspunkter 
Referat Anne Lise S. 

Diskusjonssaker:  
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-09-19/3  Presentasjon av alle i FAU 
 

Muntlig Cathrine FS 
 

 Alle representantene presenterte seg, hvilken 
klasse de kom fra, hvem de var foresatt for,  
hvorfor de hadde lyst til å engasjere seg i FAU 
samt noe personlig 

  

2018-09-19/4  Formål, mål, struktur, FAU årshjul 2018-19  
Diskutere møtestruktur 

Plakat for FAU 
– les gjerne litt 
på skolens 
hjemme-sider 
om FAU også 

Cathrine FS  

 Gjennomgang av FAUs plakat av HVORFOR vi 
har et FAU på Bjørnsletta, HVA som er våre 
viktigste oppgaver, HVORDAN vi organiserer 
arbeidet vårt og NÅR vi arbeider med hva i 
inneværende skoleår.  FAU-representantene ble 
oppfordret til å sette seg godt inn i den til neste 
møte,  evt, gjerne dele den med klassen og 
komme  med forslag til innhold i aktiviteter til 
neste møte hvor vi behandler og vedtar årets 
plan. Denne vil bli justert og oppdatert gjennom 
året.  

  

2018-09-19/5 
 

Velkommen til vår nye rektor  
John presenterer seg og vi har dialog om forhold 
som opptar skolens ledelse og FAUs 
medlemmer 

Muntlig Cathrine FS og 
Jon 
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Rektor presenterte seg og la blant annet vekt på 
dette:  

• *Kommunikasjon 
Informasjon man både har rett på og 
behov for 

• Elevrådet – elevdemokratiet er viktig for 
skolen 

• FAU: en ressurs for skolen og et godt 
samarbeid er viktig 

• *Ansatte: hente ut potensiale fra 
ansattegruppen  

• Prosjekt: Inkluderende skole i regi av 
utdanningsetaten. Bjørnsletta er valgt ut 
fra bydelen. Fokus: får alle være med? 

• Økonomien, i samarbeid med driftsstyret 
skal det gjøres noen grep for å få bedre 
økonomistyring og kontroll 

• Investeringer: plan over hva som trengs. 
Blant annet datautstyr 

• Hvordan bruke resultater fra årlige 
undersøkelser blant elever, ansatte og 
foreldre samt skoleresultater 

 
 
 

2018-09-19/6 Nyttårsball -  status i dialog med elevråd og 
skole – evt. anbefaling 

Muntlig 
orientering  - 
evt. 
beslutnings-
sak om 
elevrådet er 
klare 

Elevrådet, rektor 
og Cathrine FS 

 Elevrådsstyret var representert ved en av de tre 
lederne i årets elevråd -  Felicia Dyngeland-
Sunden. De hadde ikke ennå behandlet 
nyttårsball i årets elevråd utover å slå fast at de 
ønsket at det skulle fortsette som nyttårsball 
fremfor juleball.  Elevrådet skal ha møte senere i 
uken og der vil de vil ta opp på elevrådsmøtet 
hvilken form nyttårsballet skal ha i forhold til 
hvilke trinn som omfattes og om det skal være 
ett eller to arrangementer.  
De ønsket også innspill fra FAU vedr. samlet 
ball for hele U-trinnet versus å dele det i ett 
arrangement for 10de og ett for 8de og 9de.  
 
FAU ønsker å lytte til elevenes eget synspunkt 
og er åpne for at det blir ett arrangement for alle 
trinn eller at det blir to arrangementer. Det 
viktigste er at arrangementene er inkluderende i 
forhold til alle som deltar slik at det ikke blir et A-
lag og et B-lag. Hvis hele U-trinnet skal være 
med må man sørge for at alle elever på alle trinn 
er likeverdige gjester. FAU behandler saken 
igjen på Oktober-møtet når elevråd og 
skoleledelse har diskutert alternativene. FAU vil 
uansett ett eller to arrangement bidra til 
planlegging og avvikling. Dato(er) må fastsettes 
så hurtig som mulig av hensyn til bestilling av 
lokaler.  
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2018-09-19/7 Saker fra trafikk-komiteen 
- Utbyggingsplaner – status i dialog og 

innsats 
 

Muntlig Ragnhild – leder i 
Trafikkomiteen i 
fjor 

 • Ragnhild informerer nye FAU-
representanter og rektor om 
utbyggingsproblematikken skolen og 
FAU har jobbet med. FAU har blant 
annet arrangert folkemøte, skaffet 
pressedekning, deltok i møte i 
bydelsutvalget, plan og bygg (PBE) var 
på befaring, og FAU leverte  
Høringsuttalelse.  
 
Resultat: PBE anbefaler småhusplan på 
de nærmeste tomtene nedenfor skolen, 
men en noe utvidet planregulering for 
den nærmeste eiendommene til 
innkjøring til skolen. Byggesaken 
behandles fortsatt så FAU følger med 
og vurderer løpende flere initiativ. Det er 
ønskelig at bydelsoverlegen også 
engasjerer seg da spesialavdelingen vil 
bli svært direkte berørt ved en evt. 
Utbygging med mye støy og rot.   
 
FAU krever at utbygger må bruke egen 
eiendom som anleggstomt og -areal,  
uten å bruke noen deler av skolens 
arealer. Skolens uteområde må være 
tilgjengelig for elevene også i 
byggeperioden og representere et trygt 
og hyggelig leke- og oppholdsområde.  
 
  

 
 
 
 
 

  

2018-09-19/8 Julegudstjeneste og alternativt opplegg på 
skolen dette skoleåret 

Muntlig Rektor og Cathrine 
FS 
 
 

 • Jul: Rektor informerte om at det er 
fastsatt dato med Ullern kirke og 
planlegging av julegudstjeneste og 
skolejul. Mer informasjon om dette 
kommer.  

 
 
 

  

Beslutningssaker 
 Saksdokumen

ter 
Ansvarlig 

2018-09-19/9 Endelig regnskap 2017-2018  Dokument  Fjorårets kasserer 
Anne Lene Saksum 
Haagestad 

 Cathrine FS gikk gjennom forslaget til regnskap 
etter avtale med fjorårets kasserer. Regnskapet 

Fremlagt 
regnskap ble 
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viser et solid overskudd i all hovedsak pga et 
meget vellykket 17.mai arrangement.  

vedtatt uten 
endringer 
 
 

2018-09-19/10 Elevenes mulighet til å bevege seg utenfor 
skoleområdet i skoletiden 

Dokument fra 
elevrådet 

Elevrådets ledelse 
og rektor 

 Rektor hadde fremsendt elevrådets underlag 
med forslag om at elevene på U-trinnet skal få 
bevege seg utenfor skolens område i 
skoletiden. Rektor har i forkant av møtet snakket 
med forebyggende etat hos Politiet for å få dem 
til å ha dialog direkte med elevene om deres 
ansvar.  
 
Presentasjon av Felicia fra elevrådet: 
Elevrådet ønsker å fremme mulighet for elevene 
på U-trinnet til å forlate skolen i lunsjpausen.  
FAU stiller seg positive til dette og minnet om at 
vi våren 2018 støttet opp under daværende 
elevråds forslag om å lage prøveordning for 
10de trinn.  
 
Driftsstyret fikk saken forelagt i vår og fremmet 
mulighet for prøveordning i vår før en eventuell 
permanent endring som vil kreve endring av 
ordensreglementet. Vedtak om prøveordning 
gjelder fortsatt. 
 
Elevrådet ønsker også å lage gode aktiviteter 
på skolen i lunsjpausen slik at det skal bli 
hyggelig. F.eks filmer, kahoot, ping pong osv 
 
Elevrådet ønsker å korte ned kvarterspausen og 
utvide lunsjpausen – rektor snakker med 
ansatte og ser på om det kan løses 
timeplanteknisk 
 
 
Rektor: å legge til rette for gode aktiviteter på 
skolen er viktig. Kommunikasjon med elevene er 
også viktig 
Frihet og ansvar henger sammen 
 
_____________________ 
FAU: stoler på at elevrådet medvirker til at 
holdningene blir positive og inkluderende i 
forhold til å bevege seg utenfor skolens område.  
 
FAU har også tidligere stilt seg positive til en 
prøveordning 
 
Mht evt endring av kortere pauser versus 
lunsjpausen minnet FAU om at det kun var to år 
siden den korte pausen ble utvidet og lunsjen 
ble forkortet med utgangspunkt i at elevene 
syntes det var for kort pause på morgenen. FAU 
oppfordret elevråd og skoleledelse om å forsøke 
å finne en ordning hvor det blir en ti minutters 
pause på morgenen slik at alle fortsatt rekker 
det de skal i denne korte pausen.  

FAU  stilte 
seg positivt 
til elevrådets 
forslag om å 
gi adgang for 
utrinnet til å 
bevege seg 
utenfor 
skolens 
område i 
skoletiden.  
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2018-09-19/11 Søknad om økonomisk støtte til servering under 
FORUT (frukt og grønt) 

Dokument Sos.komiteen ved 
Ragnhild 

 Ønske om at FAU-representanter oppfordrer 
foresatte til å støtte Forut 
Det er søkt om 5.000 i støtte til grønt og frukt 
samt drikke 
 
 
 
 

Vedtak: 
økonomisk 
støtte  på 
inntil kr 
5.000 
innvilget 

 

2018-09-19/12 Valg av representanter til FAUs Arbeidsutvalg, 
komiteer, SMU  

Se evt. 
erfaringsnotat
er fra 
komiteene 
forrige skoleår 

Cathrine FS 

 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 
Natteravn: Christian Ditlev-Simonsen 
AKS: Trine Hagfors 
17.mai ettermiddag: Trine Hagfors, Anne Lise, 
Victoria 
17.mai frokost: neste møte  
Nyttårsball: representant fra 10.klasse 
Skolemiljøutvalget: Siri Bjørtuft Ellingsen 
Sosiale aktiviteter:  
 
Sosiale aktiviteter: Forslag: Trine-Lise,  men hun 
hadde måttet gå på det tidspunktet så her er det 
forbehold. Medlemmer: Ragnhild, Victoria 
 
 
 
 
Fint å sende mail til klassen en liten tid før neste 
møte for å informere klassen om at de kan 
melde inn saker 
 
 
 
 

Valg ble 
gjennomført.  

 

Informasjonssaker 
  Saksdokumen

ter 
 

2018-09-19/10 
 

Nytt fra utvalg og komitéer   
Muntlig 

Fjorårets 
komiteledere 

 Sos.kom: Refleksdagen 
Fint om man kan høre med foresatte om de har 
reflekser til klassene 
 

  

2018-09-19/11 Nytt fra driftsstyret 
- Fra forrige møte og saker til neste møte 

 

 
Muntlig 

Anne Graadahl, 
leder i Driftsstyret 
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 Ikke avholdt møte enda   

2018-09-19/12 Status fra SMU  
(skolemiljøutvalget)  

- Fra forrige møte og saker til neste møte 
 

  
Muntlig 

Åsne Normann-
Arvesen, leder 
 
 

 Ikke avholdt møte enda   
Evaluering av møtet 
2018-09-19/13  Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

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

 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 
    

Nyttårsball: elevrådet må komme med endelig 
anbefaling i forhold til organisering av juleball.  

 
Oktober 

Elevråd og FAU-leder 

17.maifrokost: diskutere om dette skal fortsette pga 
manglende oppmøte fra elevene – eventuelt at 
rammene og tidspunktet endres 

 
November 

 

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

  

  Resultat fra foreldreundersøkelsen på AKS 
 

  

  Skolehage- i prøveprosjekt 
 

Oktober  

 


