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FAU-møte, onsdag 30.november 2016 kl. 18.00 – 21.00 

Sted:            Personalrommet, Bjørnsletta skole 

Møteleder:   Cathrine Foss Stene ( FAU-leder) 

Referent:     Anne Lise Storsand 

Til stede 

Cathrine 8a, Anne Lise 3, Oddveig 9, Sissi 8c, Razita8b, Ellen1A, Bente 1B, Lene 4 ,Kirsti 9x,  Bernt 2A, Kathe 

2C, Chantal 2C, Anne 5A, Kathrine 10D 

REFERAT:   

Faste saker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2016-11-30/1  Gjennomgang av agenda  Cathrine FS 

Kommentar:   

Forslag til struktur i agenda  samt dagens agenda gjnnomgått  

Agenda er publisert på skolens hjemmeside slik at interesserte foreldre kan se hva vi 

diskuterer  

Diskusjonssaker:  

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2016-11-30/3  Bli kjent med hverandre Ta med et fysisk bilde som forteller noe 

om deg 

Cathrine FS 

Kommentar:   

De som ikke var tilstede på dette møtet tar med bilde til neste møte :) 

2016-11-30/4 Formål, mål, struktur og 

årshjul FAU 

 Cathrine FS 
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 Kommentar:   

Samlet gjennomgang av forslaget til «FAU-plakat» Hvorfor – Hva – Hvordan –Når  
Endringer og innspill til forbedringer gitt i møtet.  Cathrine sammenstiller revidert 
versjon ut fra innspillene som endrer og sørger for at dokumentet blir lagt ut på 
skolens hjemmeside etter at FAU har godkjent.   
Mht struktur for møtene var det enighet om å kjøre samlet FAU-møte fra kl. 18-21 

med forberedte og utsendte saker som i dag. Etter noen måneder evaluerer vi rytme 

og struktur og gjør eventuell endringer.  

2016-11-30/5 Overgangsrutiner  

barnehage - barneskole 

Dokument Bente M W, 

1B 

Kommentar:   

Hvordan dannes klassene i første klasse? Ta mer hensyn til innspill fra barnehagene- 
Overføringsskjema, blir dette tatt hensyn til?  

Nedsatte arbeidsgruppe til å forberede sak til neste møte i FAU:  Bente og Ellen - 
laget notat om dette til neste møte - og tar et møte med inspektør  

Innspill: Gjennomført møter mellom barnehage og skole om barn med spesielle 
behov, innholdet i disse dialogene er ikke blitt videreformidlet til respektive lærere i 
dette skoleåret. Må endres   

Etter forslag i møtet ble det også nedsatt en arbeidsgruppe  for å se på overgang 

mellom barneskole/u-skole: Sissi leder dette og tar gjerne med seg en til.  Forbereder 

sak til et av de første møtene i 2017.  

2016-11-30/6 Valg av språkfag  Dokument Cathrine FS 

Kommentar:   

Skolen tilbyr tysk, fransk og spansk.  Erfaringen fra de siste årene, og i år, er at svært 

mange elever ønsker spansk, flere enn det er ressurser til. Enkelte elever får derfor 

sitt andrevalg.    

FAU har forståelse for at ikke alle elever kan få førstevalget sitt dersom det ikke er 

lærerressurser til det, men prosessen og dialogen med foresatte i forkant av valg 

samt tildeling bør forbedres til neste år.  Informasjonen som gis om involvering av 

foresatte i de situasjoner hvor eleven ikke får sitt førstevalg må følges, alternativ 

endre informasjon i forkant slik at det er samsvar mellom forventning og realitet.    

Foresatte som  ser helt særlige behov i forhold til sitt barns behov bør gis mulighet til 

å initiere dialog med skolen før eleven får formidlet at vedkommende elev får 

andrevalget. FAU-leder tar en samtale med rektor for å sikre god og gjennomtenkt 

praksis for neste skoleår.  

2016-11-30/7 Mobilbruk ved skolen  Mobilbruk Anne G, 5 og 

Frode 

 

https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%25252521211&cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?id=28729AE5AEDADFD7%252521211&cid=28729AE5AEDADFD7
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%25252521225&parId=28729AE5AEDADFD7%25252521211&o=OneUp
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 Kommentar:   

1.Frode redegjorde for omfanget av problemet i skoletiden og hvilke problemstillinger 
lærere og ledelse er opptatt av i forbindelse med mobilbruk. Stor utfordring med 
mobilbruk på skolen. Beskjedent på barnetrinnet - men økende  

Status i dag:   

Barnetrinnet: mobilfritt  

Ungdomstrinn: ikke brukes i undervisningstiden med mindre det er i 
undervisningssammenheng  

Skolen skal jobbe videre med nettvett og bør formidle til foreldre at de må fokusere 
på nettvett.   

2. Elevrådet får anledning til å uttale seg og komme med anbefalinger om tiltak 
og policy.  

3. Klasserepresentanter og FAU-representanter bes ta temaet opp i klassene i 
forhold til hva vi kan gjøre i klasseregi, på foreldremøter, med alment holdningsarbeid 

etc.  Anne ble utpekt til å samle innspill og forberede sak til neste møte i FAU.  Frist 

for innspill fra klassekontakter/FAU-medlemmer: 3. januar 2017   

4. Saken tas opp til dialog igjen på neste FAU-møte, hvor en prinsipputtalelse 

besluttes   

2016-11-30/8 Tyveri på skolen Tyverier Sissi W, 8c  

og Frode 

Kommentar:  

1. Frode redegjorde for hvilket omfang skolen oppfatter at dette har ut fra antall 
mottatte varsler samt informerer om hvilke tiltak som er iverksatt for å stoppe dette. 
Han varslet også at Elevrådet er bedt om å sette det på sin dagsorden. Frode 
oppfordret  om at elever og foresatte må man melde fra når det inntreffer og vurdere 

om det skal anmeldes. Skolen ser meget alvorlig på tyverier.   

2. Klasserepresentanter og FAU-representanter bør oppfordre foresatte i 

respektive klasser om å melde fra til lærer og til administrasjonen når tyverier skjer.   

3. Frode informere lærerne om hvem  -  rolle/person - de skal melde til som får 

ansvar for å holde en samlet oversikt inklusiv utviklingen i antall meldte tyverier.  4. 

FAU setter saken på agendaen igjen i vårsemesteret for å se på utviklingen og evt. 

ytterligere tiltak.   

Merk: Elevene bør øves til å sjekke gjenglemtkasse…. 

2016-11-30/9 Dialog med skolens 
ledelse, bl.a.  

- Juleball  

- Arbeid med inn- 

spill på 

psykososiale plan  

 Frode og 

Cathrine FS 

 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%25252521224&parId=28729AE5AEDADFD7%25252521211&o=OneUp
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 Kommentar:  Juleball:  

FAU-komitee samarbeider godt med  elevkomite og skolen.   

Hovedbekymringer: Alkohol – Frode meddelt til elevrådet at det ikke blir juleball hvis 

man ikke er trygg på at det blir alkoholfritt  

Foreldre må ta ansvar   

Vil vurdere anmeldelse hvis noen blir tatt  

Herrenes/damenes tale (gjennomgang fra Rektor som vil unngå mobbing + kåringer 

som skal kvalitetssikres)  

Videre Psyk sos: arbeider videre- vedtar plan i Driftsstyret januar 16.januar. Da 

jobber man med implementering og opplæring + blir viktig del av skolemiljøutvalget  

Inntaksområdet for u-skole endret - Elever som sogner til Lysejordet og Bjørnsletta 

blir elever på Bjørnsletta u-skole  

Har sendt ut invitasjon til innskriving av 1.klassinger. 80 stk. Men skolen har bare 

plass til 60 

Beslutningssaker 

 Saksdokumenter Ansvarlig 

2016-11-30/9 FAU-regnskap 2015/16 Regnskap Linda L N 

Vedtak:   

Revidert regnskap ble vedtatt.  

2016-11-30/10 Søknad om midler til DJ 

Juleballet 

Ettersendes når søknad fra elevrådet er 

klar 

Linda L N og 

elevrådets 

leder 

Vedtak:   

Elevene fikset musikken selv - det kom ingen søknad 

2016-11-30/11 Valg av to representanter 

til Skolemiljøutvalg og 

leder av AKS-komitè 

Skolemiljo og AKS  

Vedtak:   

Oppnevnt to representanter fra FAU til Skolemiljøkomiteen:  

Petronelle Herbern 
Oddveig 9x  

Til å lede AKS-komiteen ble følgende oppnevnt: :   

Ellen 1A 

Informasjonssaker 

  Saksdokumenter Ansvarlig 

https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%25252521218&parId=28729AE5AEDADFD7%25252521211&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=28729AE5AEDADFD7&id=28729AE5AEDADFD7%25252521221&parId=28729AE5AEDADFD7%25252521211&o=OneUp
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2016-11-30/12 Nytt fra utvalg og komitéer   
- Juleball  

- Trafikk  

- Natteravning  

- Evt. flere 

Se evt erfaringsnotater under den enkelte 
komitée på one drive  

Viktig å stille opp på natteravning - fint 
innblikk i hva som skjer i nærmiljøet.   

Si gjerne fra til Kirsti hvis man får tips om 

noe som skjer i nærområdet 

Komiteledere 

Natteravner: 

Kirsti 

informerer  

 Innspill fra Trafikk Hvordan skal man forholde seg til 
byggeplassen på skoleveien? 
Rapporteres om dårlig sikring og farlige 
situasjoner   

Trafikkomiteen og Frode må ta møte med 
utbygger/ Entreprenør snarest!   

FAU uttrykte  bekymring rundt spesielt 
morgen situasjonen med mange farlige 
siutasjoner som oppstår. Trafikk komiteen 
ble oppfordret til snarest å organisere 
foreldrevakt på barnetrinnet på samme 
måte som natteravning på u-trinnet.   

  

Det er besluttet på januar og Aprilmøtet at 
foreldrevakt skal igangsettes. Dette er 
ikke effektuert  i forrige FAU. Oppgave: 
trafikk-komite organiserer og iverksetter 
raskt  

Innspill:  

Reflekskonkurranser - uvarslede 

opptellinger, de beste klassene får premie 

Merke/skilte at hovedveien til skolen går 

bak byggeplassen 

Bernt 

2016-11-30/13 Nytt fra driftsstyret  
- Fra møte  

28.11.2016 og 
kommende saker  

- Omfang uro i  

klassemiljø ref.  

FAU 3.11.2016 

Anne orienterte fra Driftsstyret. Agenda 

og referat publiseres I likhet med fra FAU.  

Anne G. 

2016-11-30/13 Nasjonale prøver  
- Lesing  

- Regning  

- Engelsk 

Resultater fremlegges  Frode 
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 Merk:   
Ferdigheter: lesing og 

regning (ikke fag - for 

dette er ferdigheter som 

går på tvers av fag) 

Score: Bjørnsletta ligger i likhet med 
snittet for øvrige Oslo-skoler over 
nasjonalt nivå. Fortsatt høyt nivå i forhold 
til mange Oslo-skoler, men svekket 
«posisjon» i skolegruppe F i forhold til i 
fjor både i regning og skriving.   

Regning 8.trinn:  

Resultatene markant ned for årets kull 
versus kullet i fjor.   
Forsterkning i undervisning er iverksatt.   

Lesing 8. trinn:   

Resultatene signifikant svekket for årets 
kull versus kullet i fjor.   

Engelsk 8. trinn  

Ingen vesentlig endring  

Bjørnslettas ledelse  skal  diskutere med 
Lysejordet skole hva som kan gjøres  
fremover og om det er spesielle tiltak som 
kan initieres tidlig.   

Lesing 9.trinn: gått frem som 
forventet fra 8.klasse  

Hver enkelt elev får sine individuelle 
resultater fra sin lærer før jul. Ser på hva 

man må jobbe med videre med  

Overgangsprøver 7.klasse: Lesing, 

Regning, engelsk 

Frode 

Evaluering av møtet 

2016-11-30/15 Evaluering i dimensjonene sak, prosess og stemning 
- Hva har fungert bra?  

 - Hva kan/bør vi endre?  

Vi evaluerte møtet for å sikre at vi fortsetter med det som  fungerer bra og endrer 

raskt på det som kan forbedres 

Saker til neste møter og oppfølgingssaker   

 Når Ansvarlig 
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2017-xx-aa/ IT-kanaler Bjørnsletta januarmøtet Cathrine F S og Frode 

2017-xx-aa/ Leirskole barnetrinnet januarmøtet Lene M, 4 A 

2017-xx-aa/ Bruk av digitale verktøy i 

undervisningen 

januarmøtet Marianne S, 10 C og 

Frode 

2017-xx-aa/ Budsjett 2016/17 januarmøtet Marianne S, 10 C 

2017-xx-aa/ Karakterkort til elevene  januarmøtet Veronica H, 9Z 

2017-xx-aa/ Automater med mat og drikke 

på skolen 

januarmøtet Veronica H, 9Z 

2017-xx-aa/ Elevundersøkelse 2017  Frode 

2017-xx-aa/ Resultat av 

medarbeiderundersøkelse 

 Frode 

2017-xx-aa/ Foreldreundersøkelse UDE vår Cathrine FS 

2017-xx-aa Overgang mellom barnehage 

og barneskole 

januarmøtet Arbeidsgruppe 

2017-xx-aa Nasjonale prøver for 5.trinn  januarmøtet  

2017-xx-aa Valg av vara til driftsstyret januarmøtet Anne 

2017-xx-aa Juleballevaluering januarmøtet Juleballkomiteen 

2017-xx-aa Byggeplass og trafikksikkerhet januarmøtet Bernt 

2017-xx-aa Mobilbruk på skolen januarmøtet Anne 

Annen info:  

_________________  

  

Innspill: like Majorstuen politikammer sin side på FB for å få informasjon fra politiet  

Dato for møter driftsstyret:   

16.januar, 27.februar 8.mai 26.juni  

________________________  

Forslag møtedatoer FAU:  

Onsdag 11.januar, tirsdag 7.februar, onsdag 8.mars, onsdag 5.april, onsdag 10.mai, onsdag 14.juni   

Dette legges på Spond for avstemming  


