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FAU-møte, onsdag 18.oktober 2017 kl. 18.00 – 20.30 

Sted: Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 

Referent: Anne Lise Storsand 

Til stede: Cathrine Foss Stene, Anne Lise Storsand, Øyvind Byhring, Jon Erlend Arnesen, Trine 
Hagfors, Ragnhild Marie Bakkevig, Janne Buer, Siri Bjørtuft Ellingsen, Kristian Oppebøen, 
Henriette Thilert, Marianne Heyerdahl, Monica Thoreid, Hedda Frivold, Lena A. Møller , Per 
Henriksen Dingsør, Oddveig Helland, Anne Lene Saksum Haagstad, Are Skeie, Cecilia Ova 
Nielsen, Anett Sæterøy 
 
 

 
AGENDA: 

 

Faste saker: 

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-10-18/1 Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 

2016-10-18/2 Referat fra forrige FAU-møte -
oppfølgingspunkter 

Referat 14.06.17 Anne Lise S. 

Diskusjonssaker: 

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-10-18/3 Bli kjent med hverandre Ta med et fysisk 
bilde som forteller 
noe om deg 

Cathrine FS 

2017-10-18/4 Formål, mål, struktur og årshjul 
FAU – lage årshjul 2017/18 
diskutere møtestruktur 

Plakat FAU Cathrine FS 

 Ønske:  
• Komite: Sosiale aktiviteter/tradisjoner for barn 

 
• Rus/alkohol/narkotika: del av FAU-agenda 
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2017-10-18/5 Uteblitte vurderinger - 
karakterer 

Dokument Cathrine FS 

 

FAU diskuterte erfaringer fra skoleåret 2016/17 og litt varierende kvalitet 
på hvorvidt alle elever fikk sine vurderinger/ karakterer i tide ved 
skoleårets slutt. De aller fleste elever har fått sine karakterer innen 
utgangen av skoleåret. Enkelte elever fikk sine karakterer rett etter at 
skoleferien hadde startet  - og enkelte manglet fortsatt karakterer ved 
inngangen til Oktober i dette skoleåret.  
 
FAU ber skoleledelsen ha en bedre kvalitetssikring slik at vi unngår 
tilsvarende situasjoner neste år. I tillegg understreker FAU at dersom 
foresatte tar kontakt i forbindelse med uteblitt vurdering er  det viktig at 
skoleledelsen møter det med forståelse og beklager det inntrufne. 
Enkelte foresatte har reagert på skolens tone i tilbakemelding her.  
 

2017-10-18/6 Dialog med skolens ledelse, 
bl.a. 

- Skolestart 2017 
- Juleball 

 
Muntlig 
orientering 

Frode og Cathrine FS 

   Rektor informerer: 
• 69 skolestartere i år. Skolen er bygd for  to klasser på barnetrinnet,  dvs. 60 

elever per trinn. . Dette skaper plassutfordringer.  
 
• Det er av plasshensyn  pålagt skolen at 8.trinn neste høst blir bare 3 klasser. 
 
• Inntaksområder: U-trinnet: 107 elever (plass til 120) 
 
• Skolens økonomi er sunn.  
 
• AKS-økonomien er ikke god. Årsak: mange elever trenger 1-1 oppfølging + 

flere som har halvdagsplasser. Skolen vil foreslå for driftsstyret at man skal 
begrense halvdagsplassene på AKS.  

 
• Eksamenresultater: http://www.skoleporten.udir.no/– her finner man resultatene 

fra skolen. Mål: ligge på 4 i snitt. Gode resultater engelsk + matte. Noe under 
ønsket resultat for norsk bm/sidemål.  
 

• Bymiljøetaten: vil gjerne at kontakt om trafikk skal komme via skolen. Bl.a.Øvre 
UllernTerrasse: ønske om fartsdumper, skolen følger opp.  
Skolen er ikke fornøyd med trafikksikringen.  

       Utbygging: samme utbygger som tidligere. Har hatt god kommunikasjon, men 
likevel opplevd mange brudd på avtaler i forhold til sikkerhet rundt skolevei.  
 
 
 

Beslutningssaker 

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2017-10-18/7 Endelig regnskap 2016/17 Dokument Kasserer 2016/17 
Marianne 
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 Fremlagt forslag til Regnskap ble vedtatt. Årets resultat er 32000 NOK i overskudd 
FAU.  VI har også vært så heldige at FAU etter søknad til Lions forrige skoleår fikk  
tildelt NOK 20.000 til korps, disse er øremerket.  

 
 
 

2017-10-18/8 Julegudstjeneste i Ullern Kirke Dokument Cathrine FS 

 I forrige skoleår ble det foreslått at det skal gis tilbud om en skolegudstjeneste 
før jul. FAU besluttet da at det tas opp i nyt FAU i høst.  
 
Utdanningsdirektoratet besluttet for noen år tilbake at det ikke er adgang til  å 
ha en juleavslutning for skolene som også er en gudstjeneste. Heller ikke som 
del av religionsundervisning. Men som kulturell undervisning er det lov. Aktiv 
påmelding er anbefalt fra direktoratet (ikke avmelding) 
 
I FAUs diskusjon var det ulike synspunkter, noen synes det er et godt tiltak, 
andre synes det ikke er riktig å blande skole og religion.  Det kom også op 
forslag om man evt. kan  lage et opplegg som er samlende i stedet? Og/eller i 
tillegg? 
 
Det ble tatt en avstemming og det ble stememlikhet  10  -10.  Det ble besluttet 
å  gi de klassene som ikke var tilstede mulighet til å delta i avgjørelsen.  

 
 

VEDTAK: Blir avgjort etter å ha hørt med representanter som ikke var tilstede 

2017-10-18/9 Temakveld - søknad om 
økonomisk støtte 

Dokument Anne G, 6 

 6 klasse ønsker støtte til temakveld for mobilvett og sosiale medier arranger av 
barnevakten.no 
 
alt 1: for 6.klasse 
alt2: for mellomtrinnene 4-6 (krever aktiv deltagelse fra FAU på alle trinnene) 
 

Vedtak: 7000 kroner blir tildelt slik at mellomtrinnene får temakveld. Erfaringer fra 
dette ønskes slik at lignende kvelder kan vurderes for andre skoletrinn også.  

2017-10-18/10 Endring av inntaksgrenser Dokument Cathrine FS og Bente W 

 • Endring av inntaksgrenser for barn:  
Driftsstyret er høringsinnstans for saken. De vil gjøre en uttalelse.  
Fau diskuterer og spiller inn til driftsstyret.  
Høringsfrist for saken: 24.oktober 
 
Grunnlag for endrede skolegrenser: Uttrekk fra Det sentrale folkeregisteret av 
01.08.2017 av barn født i årene 2012-2016 viser at  
Bjørnsletta skole har for mange skolestartere i 2018 og de fleste årene 
framover. 
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FAU: Problemer: ikke ´naturlige grenser´og en trafikkutsatt skolevei.  
Kjøring: vurderingen blir gjort ut fra gangavstand til skolen 
 
Mer info om inntaksgrenser: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skolekrets-barneskole/forslag-til-nye-
inntaksomrader-til-skolestart-2018/ 
 

 

VEDTAK:  
FAU spiller inn til driftsstyret: 
FAU avgir høringsuttalelse sammen med Driftsstyret under forutsetning av at 
de uheldige konsekvensene for søsken av barn som går på Bjørnsletta og som 
bor i inntaksområdet som berøres av foreslått endring understrekes og ivaretas 
 

2017-10-18/11 Valg av en representant til 
Skolemiljøutvalg, Arbeidsutvalg 
i FAU og til diverse komiteer i 
FAU - komiteene presenteres i 
møtet - nye forslag mottas med 
TAKK  

Dokument om 
SMU 

Cathrine FS + 
komitelederne 

  
 
Leder: Cathrine Foss Stene 9a 
 
Sekretær: Anne Lise 4a 
 
Nestleder: Jon 1b 
 
Kasserer: Anne Lene 10z 
 
Driftsstyret: Marianne Scheie  
 
SMU: Oddveig 10x og Åsne 6a (Lisbeth 8b som vara) 
 
_____________________ 
 
Natteravning: Kirsti Marie Hougen 10x 
 
17.mai frokost: Lena 8d + Lisbeth 8b 
 
Juleball: Hedda 8c + Kathrine 8a +  Cecilie 10y + Per 9C 
 
_____________________ 
 
 
Sosiale aktiviteter barnetrinn: Marianne 5a + Monica + Ragnhild 

 
AKS: Trine 1c + Øyvind 1a +   
 
Trafikk: Ragnhild 2a + Siri 3a + Jon 1b 
 
17.mai ettermiddag: Ragnhild 2a +Janne + (Bente) 
 
Korps:  Henriette 3c 
 
FAU: rekrutering fra foreldre til korpskomite er fint! 
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Informasjonssaker 

  Saksdokumenter  

2017-10-18/12 Nytt fra utvalg og komitéer 
- Juleball 
- Trafikk 
- Natteravning 
- Evt. flere 

 
Se evt 
erfaringsnotater 
under den enkelte 
komitée på One 
drive 

 
Komiteledere 

Utgår på første møte 

2017-10-18/13 Nytt fra driftsstyret 
- Fra siste møte 2016/17 

og saker til møtet 
23.10.2017 

 Anne G. 

Utgår første møte 

2017-10-18/15 Innspill under møtet: 
 
Vennebenk  

 FAU 

 
Vennebenk for barn som ønsker noen å leke med. Dette ble sendt videre som sak for SMU 

Evaluering av møtet 
2017-10-18/14 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 

- Hva har fungert bra? 
- Hva kan/bør vi endre? 
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Saker til neste møter og oppfølgingssaker 
 Når Ansvarlig 
2017-xx-aa/ Budsjett 2017/18  Kasserer for FAU 

 
2017-xx-aa/ 

Leirskole barnetrinnet   

2017-xx-aa/ Overgangsrutiner barnehage - 
barneskole 

November Bente M W, 

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

høst Lene M. 

2017-xx-aa/ Overgang fra barnetrinnet til 
ungdomstrinnet 

 Sissi 

2017-xx-aa/ Foreldreundersøkelse UDE Når resultatene 
foreligger 

Cathrine FS 

2017-xx-aa/ Tyverier på skolen Høst  

    
    

 


