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FAU-møte, tirsdag 8. september 2020, 19.00-20.30 

Sted:          Personalrommet på skolen 

Møteleder: Linn Agdestein 

Referent:   Åshild Langholen 

Til stede: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C 5A, 5B, 6B, 7A, 9A, 9B, 9C, 10A 10B, 10C S-
avdelingen 

 

AGENDA: 
 

Informasjons- og diskusjonssaker 
 Saksdok. Ansvarlig 

2020-09-08/1 Gjennomgang av agenda 
 

  Skriftlig Linn 

2020-09-08/2 Velkommen og intro til FAU, Årshjul samt 
presentasjon av alle i FAU 

Muntlig Linn 

• Presentasjonsrunde rundt bordet 
• Info om FAU og FAU-arbeidet; formål med FAU samt overordnede oppgaver 
• Møtestruktur: et møte i måneden. Forslag fra FAU leder om å sette opp alle møtene for skoleåret 
• Agenda og saksdokumenter sendes ut kvelden før møtet 
• Referat legges ut på Onedrive etter møtet, FAU har to dager på å gi innspill til referatet, deretter 

anses referatet som godkjent og kan sendes ut til klassene 
• Alle: Oppdater excelfilen som viser vararepresentanter og klassekontakter 

 

2020-09-08/3 Valg av revisor Muntlig Linn 

Oppgave: godkjenne FAU årsregnskap 
Valgt: Anders Engebakken 
 

2020-09-08/4 Valg av komite-deltakere Muntlig Linn 

Sak flyttes til neste møte. Oversikt over komiteer ligger på OneDrive, gå gjerne inn og sett deg opp på         
ønsket komite. Alle som sitter i FAU må sitte i minst en komite. 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 
 

2020-09-08/5 Oppdatering fra rektor 
 

Muntlig Jan 

Prosess v/ rekruttering av ny rektor: 
Jan er fung rektor til ny person er på plass. Pr nå 4 søkere til stillingen, søknadsfristen utløper 13.09. 
Målsettingen er å ferdigstille prosessen innen 30.09. Skolen har behov for en person med mye erfaring og 
mye energi pga kompleksiteten i skolen (1.-10. trinn).  
 
Lærersituasjonen (mtp høy turnover):  
Alle stillinger er nå besatt og alle er kvalifisert ihht stilling. Pga. lav terskel for sykefravær ved 
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luftveissymptomer er det løpende stort behov for vikarer. Skolen gjør sitt beste, men det er stort behov i 
hele Oslo. Alle vikarer må fremlegge gyldig politiattest. 
 
Korona-situasjonen: 
Skolen forsøker å opprettholde en tilnærmet normal skolehverdag med anbefalte smitteverntiltak. 
Dessverre klarer man ikke å tilby barn som er hjemme med luftveissymptomer et bra nok tilbud/ 
undervisningsopplegg, kun oppgaveløsing. Det er ikke ressurser til å sette opp digital 1:1 undervisning. 
Dersom et helt trinn blir stengt vil undervisning bli tilrettelagt vha digitale verktøy. 
Ved ev smitte på skolen vi det ikke bli gitt info som klasse, trinn, kjønn etc. fra skolen, dette for å verne 
smittekilden mot skam, hets osv.  
Barn med influensalignende symptomer må hentes av foresatte. Skolen har lav terskel for å sende hjem 
syke barn. Dersom et barn får påvist Korona-smitte følges prosedyre fra Utdanningsetaten. 
Bydelsoverlegen vil da ta over ansvaret og gjennomføre tiltak sammen med skolen. Foresatte varsles via 
SMS, alle berørte elever må hentes på skolen.  
Skolen ber om at dersom barnet har feber: IKKE gå på skolen. Ved den minste tvil; hold barnet hjemme! 
 
Digital status: Innen høstferien 1:1 dekning på iPad (1-4 trinn) og PC (5.-10. trinn) 
 
Økonomi: pr 01.09 negativt driftsresultat -4 mill av totalbudsjett på 101 mill. Driftsunderskuddet skyldes i 
stor grad vesentlig økning i vikarutgifter pga. Koronarelatert fravær blant lærere. Skolen håper å få dekket 
noe av dette via Utdanningsetaten el andre offentlige tilskuddsordninger. 

o  

2020-09-08/6  Godkjenning av Årsregnskap og budsjett Skriftlig Kristin 

• FAU har avvikende regnskapsår (01.08.-31.07) for å følge skoleåret 
• Midler FAU har til fri disposisjon pr 01.09.20: kr 73 775 

o Pga. avlyst 17.mai arr 2020, har ikke FAU hatt inntekt i regnskapsåret, og dermed 
heller ikke noe overskudd som kan budsjetteres for året 20/21.  

o Styret fremmet likevel et forslag til budsjett for skoleåret 20/21 til 17. 
maiarrangement og ev. søknader   

 
Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent av FAU. 
 

2020-09-08/7 Informasjonssak – Utbygging i Hoffsjef 
Løvenskiolds vei 

Skriftlig Linn 

• Se forhåndsutsendt saksvedlegg: Mye anleggstrafikk i Hoffsjef Løvenskiolds vei 
• Forslag: trafikkomiteen følger opp utbyggerne for i større grad å sikre barnas skolevei 

o Innspill: mye jobb for en enkelt komite. Behov for flere hender/ hoder for å kunne 
bidra 

 
• FAU foreslår at foreldre selv dokumenterer med bilder etc. samt kontakter PBE direkte. 

Alternativt kan man forsøke å kontakte Carl Oscar Pedersen, leder i Ullern bydelsutvalg. 
 

2020-09-08/8 Diskusjonssak – Halvdagsplass på AKS 
 

Skriftlig Linn 

• Lite «brukervennlig» ordning med tre fastsatte dager 
• Forslag: foreta konsekvensutredning av hva det vil kreve å tilpasse AKS-tilbudet, ev melde 

opp saken på nytt til Driftsstyret for ev beslutning om endring. FAU-leder + AKSkomiteen 
leder dette arbeidet 

  
Forslag vedtatt 

 

2020-09-08/9 Informasjonssak – Bilkjøring til skolen Muntlig Linn 

• Oppfordring om å IKKE KJØRE BARNA TIL SKOLEN 
• Om man skal kjøre, ikke kjør/ slipp av barn i Skogfaret og Åsjordet 
• HOLD FARTSGRENSEN i småveiene rundt skolen 
• Slipp fortrinnsvis av barna ved Åsjordet t-bane 

 

2020-09-08/10 Diskusjonssak – Manglende tilgang til 
skolekjøkken for 4.trinn «Mat&Helse» 
 

Muntlig Katharina  
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• Linn vil Kontakt Janniche Veum-Søhoel (ansvarlig for 1.-4. trinn) for å få en forklaring på hvorfor 
4.trinn ikke får mulighet til «praktisk» M&H. Dette er avgangsfag på 9.trinn, så skolen prioriterer 
sannsynligvis elevene på dette trinnet 

• Skolen bør likevel se om det er noe som kan gjøres for at 4. trinn får noen timer M&H på et 
kjøkken. Kan AKS-kjøkken benyttes? 

• Sak følges opp i neste møte 
 
 

Beslutningssaker 
 

    

Annet 
 

 
SALABY har laget et spennende opplegg for barneskolen i forbindelse med TV-aksjonen 2020. Denne 
er tildelt WWF og er til inntekt for bekjemping av plastproblemet i verdenshavene.  
 
Se gjerne på opplegget sammen med barna, eller tips lærerne om at opplegget kan brukes i klassene. 
https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev 
 
Neste møte: Linn sender ut forslag til møtedatoer gjennom året. Vi fortsetter å booke møtene via Spond 
 

 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev

