
  

  
FAU-møte, onsdag  14. juni  2017 kl. 18.00 – 20.30  

Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole  

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder)  

Referent:     Anne Lise  

Til stede: Cathrine Foss Stene, Anne Graadahl, Oddveig Helland, Razita Kaimova, Petronelle Herbern, Anne Lise 
Storsand, Sissi Wright, Marianne Schei, Veronica Hersløv, Bente Marie Widell, Stig Lau 
Chantal Guyette, , Torgeir Letting, Kirsti Marie Hougen, Kathrine Ritari, Kathe Kittelsen, , Kai Frost, Bernt Jacobsen, Heidi 

Iversen, AnitaSeierstad, Henriette Bryhn Selvaag, Kathe Kittelsen, Heidi Iversen, Anita Seierstad,  
 

 

  

AGENDA:   

Faste saker:     

  Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-06- 14/1 Gjennomgang av agenda  
  

  Cathrine FS  

2017-06- 14/2 
  

Referat fra forrige FAU-møte  -  
08.03.2017- oppfølgingspunkter  

Referat Anne Lise S.  

    

Diskusjonssaker:     

  Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-06- 14/3 Foreløpig regnskap FAU 2016-17  Dokument Marianne 

 Regnskap FAU 
Ca 90 000 på konto. 20 000 
øremerket korpset 
 

  

2017-06- 14/4 
 

Rapportering fra Trafikkomiteen  Dokument Trafikkkomiteen/ 
Bent 

 Oppsummering av byggesaker som 
påvirker det trafikale i området 

• Veien ned til skolen fra t-
bane. Trang og snodig 
parkering 

• Plan og bygg vurderer to 
nye innganger til skolen – 
undergang ved t-bane eller 
videreføre en gangvei til 
vækerøveien fra skolen 
(mer aktuelt) men usikkert 
om det er prioritert (dette 
kan være noe for 
Trafikkagenten) 

• Det skal bygges fem 
blokker nærmest skolen. 

 Stig Lau  

                                                                                                                     

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%21402&parId=28729AE5AEDADFD7%21395&o=OneUp
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=28729ae5aedadfd7&page=view&resid=28729AE5AEDADFD7!404&parId=28729AE5AEDADFD7!405&app=Excel
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%21396&parId=28729AE5AEDADFD7%21395&o=OneUp


Utkjøringen slik forslaget er 
i dag er nederst ved skolen.  

• Trafikkomiteen må ha et 
eget møte om denne 
utbyggingen – og alle 
grupper på skolen bør 
støtte opp rundt  

 
Avventer de tre punktene som vi 
skal bruke ved trafikagenten. 
 

2017-06- 14/5 
 

Juleavslutning på skolen   - 
oppfølging ref. forrige referat 
  

 Inga, 2b   

 Juleavslutning: Kirken må være 
fleksibel på datoer som ikke ligger 
tett opp til skoleslutt for å få en 
julegudstjeneste. Det er ikke lov for 
skolen å ha den lagt slik at den 
oppfattes som en avslutning.  
 

  

2017-06- 14/6 
 

Dialog med skolens ledelse  Muntlig orientering  Frode og Cathrine 
FS  

 Rektor:  
Informasjon: Flere sykler som har 
blitt borte fra sykkelstativ. Ansattes 
sykler har blitt herpa og en stjålet. 
Ønskelig at foreldre har litt fokus på 
dette og følger med hvis de vet 
noe/ser noe i tillegg til å snakke 
med elevene om det. Skolens 
ledelse vurderer om det skal tas 
opp i klassene  
 
Førstkommende onsdag er 
vitnemålsutdelelse for 10.trinn. En 
representant for foreldrene pleier å 
holde tale.  
 
Torsdag er fellesavslutning for hele 
skolen etterfulgt av klassevis 
samlinger. Håper å ha de nye 
elevrådslederne klare.  
 
Takk for i år til FAU. Konstruktivt år. 
Takk til Cathrine som har revitalisert 
FAUarbeidet ved skolen.  

  

Beslutningssaker    

      
2017-06- 14/7 17. mai regnskap  Dokument Marianne 

 Regnskap 17.mai 
Totalt: overskudd 32 000 (betydelig 
opp fra tidligere) 
Felles Vipps for alle salg 17.mai 
Mye penger inn på bra lotteri med 
gode gaver 
 
 

  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=28729ae5aedadfd7&page=view&resid=28729AE5AEDADFD7!403&parId=28729AE5AEDADFD7!405&app=Excel


2017-06- 14/8 
 

Juleball 2018 
 

Legges i onderive Cathrine FS 

 Tilbakemelding er at en 
undersøkelse ikke er nødvendig 
 

  

2017-06- 14/9 
 

Sykle til skolen - uttalelse fra FAU   Legges i onedrive Trafikkkomiteen/ 
Bent  

    

Informasjonssaker    

    Saksdokumenter  Ansvarlig  

2017-06- 14/10 
 

Nytt fra utvalg og komitéer   
- AKS  
- Korps  
- Evt. flere  

Muntlig  Komitelederne  

  
Korps ved Petronelle: 11 

nye medlemmer. Nok til samspill. 
Men ikke mange nok til egne 
øvelser på alle enkeltinstrumenter. 
Viktig med fortsatt godt samarbeid 
med Lysejordet.  

 
Viktig å få på plass 

korpskomite på FAU over 
sommeren.  

 

  

2017-06- 14/11 
 

Nytt fra/til Driftsstyret  
 -  Fra møte 08.05.2017 og  

evt. innspill fra FAU  
Uttalelse skoleplan  

Agenda 8.5 .17 Anne G.  

 Ikke kapasitet til å ta imot alle 
skolestartere som kommer. 
Driftsstyret har gått gjennom 
tallene. Senest i 2021 er det to 
klasserom for lite. For Bjørnsletta 
og Øraker tilsammen er det ikke 
nok til u-skole heller. Ny skole på 
Hoff skal avhjelpe (men for langt 
unna for oss). Man skal også ta 
trafikale hensyn.  
Om to år er det 40 elever som ikke 
får plass ved u-skole her eller 
Lysejordet.  
 
Cathrine og Anne jobber med å få 
pressedekning 
Bør også ligge ute på skolens 
hjemmeside.  
Foreldre på Lysejordet skole bør 
også informeres. Vurdere felles 
uttalelse 
 

  

2017-06- 14/12 
 

Skolemiljøutvalget  
  

Muntlig   Pertronelle/Oddveig  

 Innspill fra SMU til psykososialt 
arb.miljø har nå blitt gjennomgått og 
vurdert og diskutert.  
God refleksjon rundt hvorfor man 
ikke har forholdt seg til enkelte 
innspill.  

  

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%21397&parId=28729AE5AEDADFD7%21140&o=OneUp


Neste møte for SMU vil også dreie 
seg om planen, men det er nå god 
fremdrift.  
 
Ønsker at det er vennegrupper på 
skolen. SMU støtter og oppfordrer 
til det.  
 
FAU oppfordrer til at det blir sak på 
første foreldremøte og i klassene 
etter sommeren.  
 
FAU trenger ny repr. inn i SMU. 
Gjerne en fra barnetrinnet.  
 

2017-06- 14/2 
 

FAU-undersøkelse fra Oslo KFU  Muntlig Cathrine FS  

    

Evaluering av møtet    
   side 1  

  

2017-06- 14/2 
 

Evaluering av dette årets møter i dimensjonene  

sak, prosess og stemning  

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

 * Innspill: 
Delte møter. Det er så mange saker. Begynne 
tidlig/sent 
Komme godt forberedt  

* Lengde på møtene: 2 timer nå som vi har fått en 
form på det. Fin og oversiktlig agenda 

* Saker må være ferdigdiskutert – eller tas ut i egen 
gruppe som kommer med resultat tilbake til FAU 

* Inspirerende leder, man får lyst til å bidra 

* hvordan sikre at saker som ikke er ferdig behandlet 
blir fulgt opp 

* vara i alle klasser. Tydelig fordeling av oppgaver for 
klassekontakt og FAU-medlem. Lage et skriv av 
dette 

* hver enkelt må varsle og holde vara oppdatert 

* ansvarsfordeling slik at alle holder sin klassekontakt 
informert 

* valg av representanter i August ( senere evt. for 1. 
og 8. de klasse)  

* møteplan for komiteene. Den bør være tilgjengelig 
for alle. Når skal vi behandle hva? 

* mer aktivt og tydeligere roller for arbeidsutvalget. 
Mer kollektiv fordeling av oppgaver.  

* appene fungerer godt (eks: spond) 

* alle må fungere godt for at FAU skal fungere. Man 
må ha tid til å snakke med repr fra andre klasser.  

* foreldrene og barna må føle seg ivaretatt av 
representant 

* Finne en måte å klargjøre rollen for nye FAU-repr.  

* Ønsker litt tid for det som er utenom agenda 

* Ønsker at man gjør andre oppmerksom på at det 
kan være lurt å ha god kontakt FAU-
klassekontakt på tvers av klassene på trinnet.  

* Hvem sender man referat til i egen klasse?  

* Dagens FAU-representanter tar ansvar for valg av 
neste representant i klassene 



* Bruk FAU-plakaten aktivt som presentasjon til nye 
representanter 

* Mer aktivitet i komiteer sette egne frister 

* Sluse foreldrene inn til FAU på hjemmesiden  

* mulighet: 1-1,5 t felles. Så går man til delte grupper  

* mulighet en nestleder i FAU som leder i u-
skole/barneskole  

* hver får komiteer de skal følge opp? 

* Fordele ansvar for møteinnkallelse 

 

 

 

  

Saker til neste møter og oppfølgingssaker    

  Når  Ansvarlig  

2017-xx-aa/  Foreldreundersøkelse UDE  Når resultater 
foreligger 

Cathrine FS  

2017-xx-aa/  Sosiale aktiviteter på 
barnetrinnet for å styrke 
relasjoner  

høst Lene M.  4A  

2017-xx-aa/  Overgang fra barnetrinnet til 
ungdomstrinnet  

høst Sissi  

2017-xx-aa/  Tyverier på skolen  høst    

 Viktig å få på plass 
korpskomite på FAU over 
sommeren. 

  

 FAU- møte Bjørnsletta skole 14.06 .2017 


