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FAU-møte, onsdag 07. oktober 2020, 19.00-20.30 

Sted:          Teams 

Møteleder: Linn Agdestein 

Referent:   Åshild Langholen 

Tilstede: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6B, 6C, 7A, 8C, 8D, 9B, 9C, 9D, 9S, 10A 
10B, 10C 

 

REFERAT: 
 

Informasjons- og diskusjonssaker 
 Saksdok. Ansvarlig 

2020-10-07/1 Gjennomgang av agenda 
 

  Skriftlig Linn 

2020-10-07/2 Oppfølging fra forrige FAU-møte Muntlig Linn 

• Bilkjøring til skolen; FAU oppfordrer igjen foreldre til å ikke kjøre barna til skolen. De som likevel 
kjører bes om å unngå å kjøre ned Åsjordet og Skogfaret, samt å overholde fartsgrense i området. 
Send gjerne ut info til klassene. 

• Skolekjøkken; etter dialog med skolen har man kommet til en løsning slik at 4.trinn får tilgang til 
AKS-kjøkkenet når de har M&H 
 

2020-10-07/3   Innvilget støtte til LEGO – 4-trinn Muntlig Linn 

Støtte til kjøp av Lego til 4.trinn; innvilget via avstemming på Spond 18.09. 
FAU innvilget støtte med forbehold om at også andre trinn kan benytte Lego’en.  
Frem til pandemien erklæres over kan ikke andre trinn låne Lego av 4.trinn. 
 

2020-10-07/4 Oppdatering fra rektor 
 

Muntlig Jan 

Status rektorstillingen 
Det er besluttet å trekke tilbake stillingen da man ser et behov for ytterligere vurderinger før 
intervjuprosess igangsettes. Saken skal behandles i ledermøte i uke 42. 
Kommentarer/ spørsmål: 
Skyldes tilbaketrekkingen at det ikke var «riktige» kandidater som har søkt? -Jan vet ikke 
Uheldig at det drøyer ut, dårlig tid til 1.feb, når Jan slutter? -Jan pusher det han kan 
Oppfattes ikke stillingen som attraktiv? -Det er en krevende stilling. 
Bør skolen deles mellom 2 rektorer (barnetrinn/u-trinn? -Kan komme opp som en aktuell problemstilling 
Driftes skolen forsvarlig pr nå? -Ja. Men Jan ser potensiale for pedagogisk utvikling, stor jobb, ser behov 
for en rød tråd. Skolen driftes veldig tradisjonelt. 
 
Ansamling av ungdommer på skolens område i helgene 
Man er plaget med festing og hærverk. Skolen samarbeider med politiet, bl.a for å kartlegge hvem disse 
ungdommene er. Skolen ønsker å unngå at det oppstår et negativt miljø.  
Foreldre oppfordres til å følge med på hva barna driver med i helgene.  
Man frykter ødeleggelser ifbm Halloween. Det settes opp tilsynsvakter, rektor etterspør også Natteravning 
rundt skolen i Halloween-helgen.  
Andre tiltak: 
Bedre belysning på området, sak ligger hos Undervisningsbygg 
Videoovervåkning er tillatt, men man må vurdere nøye kost/ nytte. Ikke aktuelt å investere nå, ref den 
økonomiske situasjonen. 
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Nyttårsball 
Elevrådet ønsker at nyttårsball bare skal være for 10.klasse. Pr nå er det usikkert om ball i det hele tatt 
kan gjennomføres, dette må vurderes ifht smittevern. (Nyttårsball-komiteen vil vurdere hva som er mulig.) 
 
Generelt 
Rektor opplever at det er få større konflikter, lite større disiplinære problemer       Skolen har god kontroll, 
det er generelt gode resultater. Mange flinke og hyggelige elever! 
 
Korona 
Ingen ny koronainformasjon, LES nyhetsbrevet fra rektor!  
Skolen har beredskapsplaner er klare i tilfelle overgang til rødt nivå. 
 

 

2020-10-07/5  Komiteer – gjennomgang av komiteer og 
deltakere 

Muntlig Linn 

Oppdatert oversikt over komite-medlemmer ligger på OneDrive.  
(Link til FAU-OneDrive område: FAU Bjørnsletta skole - OneDrive . Ta kontakt med Linn dersom du 
mangler tilgang.)  

 
Komiteer på Bjørnsletta skole: 

• Trafikk  

• AKS og skolehage: 1-4 trinn  

• Nyttårsball: 10.trinn  

• Natteravning: 9-trinn  

• 17.mai frokost: 8 trinn  

• 17.mai ettermiddag: 2. og 5.trinn  

• Sosiale aktiviteter 

• Læring og pedagogikk: Nordan  

• Skolemiljøutvalg: Anders Engebakken  
 
 

2020-10-07/6 Nytt fra Driftsstyret Muntlig Anne 

Det skal avholdes to møter i Driftsstyret i løpet av første halvdel av skoleåret. I tillegg vil det bli satt opp et 
ekstraordinært møte når kandidat til rektorstillingen er innstilt. 

 
• Rektor har redegjort for skoledriften overfor Driftsstyret 
• Driftsstyret er orientert om skolens økonomiske situasjon, denne gir grunn til bekymring. 

Driftsstyret ber om at utgifter må reduseres/ IKKE økes 
• Mye av underskuddet skyldes store vikarutgifter ifbm Korona-situasjonen. Skolen vil få 

refundert noe av dette, underskuddet vi sannsynligvis ende på et sted mellom 4-5 mill 
• Strategisk plan, det jobbes ikke optimalt med denne, ref rektosituasjonen. Skolen holder tak 

i arbeidet med fagfornyelsen og fagdagene  
• Forbedring i resultatene i 10.trinn i juni, snitt 4,83 2020 vs 4,63 2019. Dette er kun basert på 

standpunktkarakterer da det ikke ble gjennomført eksamen våren 2020 
• Avviksmelding om inneklima; dårlig ventilasjon, spes i C-bygget 
• Endring i skolereglement, vedtatt av DS: Pga Koronasituasjonen er mobilhotell for U-trinn 

avviklet. Mobilen skal dermed ligge avslått i sekken, og blir inndratt ved bruk i timen. 
Inndratte telefoner må hentes i administrasjonen etter skoletid.  

• Driftsstyret skal gi tilslutning til ansettelse av ny rektor nå etaten har innstilt kandidat.  
 

2020-10-07/7 Nytt fra komiteene: 
 

Muntlig Komite- 
lederne 

• AKS 
Det utarbeides spørreundersøkelse til elevene ved 1.-4. trinn vedr halvdagsordningen. Man 
trenger å avklare om det er et reelt behov for å tilby halvdagsplass. Skolen har gitt sin 
tilslutning til utsendelse av undersøkelsen. 

• Trafikk 
Åsjordet 3-> utbygger sendt inn nytt planforslag, med oppdatert trafikkanalyse. 
Elevgrunnlag for analysen er fremdeles fra 2014. Skolen og etaten er mot omregulering av 
veien til offentlig vei->. Forslag om gangvei opp mot krysset/ t-banen. FAU bør se på om vi 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AsNzRMIJxqihaXE&id=F7AD1926D9E3BBEF%21256&cid=F7AD1926D9E3BBEF
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skal gi nye tilbakemeldinger mht dette. Jan Helge har laget en trafikkanalyse basert på 
postnummer, trafikkomiteen vil se nærmere på denne.  
Sporveien skal sette opp støyskjerming mot Åsjordet-Ullernåsen, det vil bli anleggsmaskiner 
på området. Ruter skal sikre området godt i byggeperioden. For dårlig sikring på det som 
utføres i dag, må følges opp. 
 

Beslutningssaker 
 

2020-10-07/8 Søknad om å få bevilget penger/ utstyr til leker 
1-trinn 

Skriftlig FAnny 

Avstemming, flertall for – forslag innvilges 
 
FAU bør se på andre måter å skaffe inntekter på, da 17.mai 2021 er usikker. Sos-kom ser på alternative 
forslag 

Annet 
 

 
Neste møte: 10.november kl 1900-2030. Teams eller personalrommet, avhengig av smittesituasjon. 
 

 


