
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Personalrommet Bjølsen skole 

Møtedato 30. mai 2022, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a  1b Mina Lystad 1c  

2a  2b   2c  

3a  3b Ida S. Danbolt   

4a  4b Ida Mikalsen 4c Alexander Haugli 

5a Vibeke Johnsen 5b Dag Høstland  

6a Øyvind Berg 6b Nicola Karcher   

7a  7 b Kristine Holte   

8a  8b  8c   

9a  9b Grethe Moen 
Johansen 

9c Geir Hornes 

10a Ida Mikalsen 
  

10 b 10c 

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan 

Møteleder Vibeke Johnsen 

Referent Vibeke Johnsen 

Kopi til 

FAU-representanter, AKS, skoleledelsen 
Referatet legges ut på FAUs område på skolens hjemmesider. 
FAU-representantene har ansvar for å informere øvrige foresatte i klassene om FAUs 
arbeid. 

  

 

  

Sak 
nr 

Innhold Oppfølging 
 /ansvarlig 

Frist 

1 Velkommen og godkjenning av innkalling  
. 

  
  

2 
Rektor orienterte og svarte på spørsmål 

  

  

  

  



Overgang fra ungdoms- til barneskole: Høsten 2023 

begynner arbeidet med å gå fra 1.-10-skole for fullt på Bjølsen 

skole. 

Skolen vil få nytt inntaksområde fra 2023, og skal på sikt opp 

550 barneskoleelever. Bjølsen skal på sikt bli en treparallell-

barneskole. Til høsten blir det cirka 670 elever på skolen.Det 

er «på grensen» av det skolen bør ha. 

Situasjonen rundt Lilleborg skole og «hospitering» av klasser 

er ikke avklart, men rektor mener det går mot at Lilleborgs 1.-

2. klasse ikke kommer til Bjølsen når Lilleborg stenger for 

oppussing. 

Helene Damgaard fra Utdanningsetaten er prosjektleder, 

samme arkitekt som ved oppussingen i 2017.  

Utdanningsetaten har mest fokus på skolen internt, og i lys av 

at FAU har spilt inn behov for å gjøre noe med uteområdene, 

er rektor på ballen også her. Det er imidlertid behov for at 

FAU engasjerer seg i dette til høsten. 

Rektor med personalet har også interiørønsker, blant annet 

mangler personalet et møterom og oppgradert garderobe. 

Muligheten til å surfe på uønsket innhold på skole-PCer 

FAU har spurt om det jobbes med å innføre bedre 

filter/sperring på surfing på uønsket innhold på skole-PCer og 

Ipads. I dag er det slik at elevene får opp lenker og bilder til alt 

de søker på. Skolens IT-ansvarlig opplyser at filtrene gjør at 

du ikke kan gå videre inn på disse lenkene, videoene og 

bildene. FAU spiller inn at dette ikke er godt nok. 

Alle klassetrinn ligger på samme plattform hos 

Utdanningsetaten, så dette styres sentralt. Men rektor vet at 

det jobbes med mer «intelligente» løsninger for filtre sentralt. 

Ønske om kjente voksne ute i friminuttet for 1. 

klassingene 

Foreldre på førstetrinn forteller at noen av barna føler seg 

utrygge og det har vært episoder i førstetrinn hvor barn har 

gått ut av skolen og det har vært tilløp til mobbing. De spør: Er 

det mulig med et økt voksen-nærvær for de minste i 

friminuttene framover?  

Rektor svarer: Lærere i 100 prosent stilling har 75 minutter 

inspeksjon i uka. Dette må fordeles blant alle lærerne, men 

betyr at de seks lærerne på førstetrinn er ute i alle friminutter. 

Samtidig anerkjenner han barnas behov for trygghet, men det 

er krevende å få til kjente voksne for ett trinn hele tiden. 

Forslag fra FAU-representanter er at førsteklassingene får 

tydeligere beskjed hvem som har ansvaret for dem og hvem 

de kan henvende seg til. Episoder om mobbing og barn som 

FAU må til 

høsten følge 

opp behovet 

for nye 

lekeapparate

r og en 

oppgradering 

av 

skolegården 

når Bjølsen 

blir ren 

barneskole 

 

Til høsten 

ønsker 

skolen å 

komme 

tilbake til 

FAU med 

arbeid rundt 

foreldre-

foreldresama

rbeid som er 

foreslått i 

strategisk 

plan. 

  

  

  

  



stikker av, må meldes til kontaktlærer (som gjort i disse 

tilfellene). Helsesykepleier Helle er også ute i svært mange 

friminutt. 

FAU ba rektor kort oppsummere sin første tid som rektor på 

skolen siden oktober. Thomas Wollan understreker hvordan 

han ble møtt på en god, varm, inkluderende måte fra første 

dag. Ikke bare av personalet, men også barn og foreldre. Han 

sier Bjølsen skole har et godt arbeidsmiljø. Av prosjekter 

ledelsen og lærerne jobber med trekker han spesielt fram: 

• Lesing- og skriveplan for elever – ferdigstilles i løpet 

av høsten for å bedre lese- og skriveferdigheter 

• Fraværstrapp for 1.-10. trinn for å fange opp 

problemadferd allerede på barnetrinnet 

• Ny læreplan – samarbeid med UiO og Høgskolen 

Innlandet 

 

3 
Internasjonal dag 

Nåværende FAU arrangerer ikke internasjonal dag til høsten da vi 

var for få oppmøtte denne gangen, men vi ser an til høsten når nytt 

FAU settes. 

  

  

  

 

  

  

4 
Erfaringer med nettvettkurs 

Det er arrangert tre nettvettkurs i høst, ett for 5.-ett for 6.- og ett 

for 7. trinn. 6. trinn hadde kurs i skoletiden som gikk direkte på 

problemer med digital mobbing. Oppsummert opplevde 5. trinn at 

Barnevaktens foredragsholder traff godt og engasjerte mange 

femteklassinger. 7. trinn-foreldre var noe mer usikre om kurset 

traff like godt dømt ut fra lite engasjement fra elevene. 

Alle kurs var formet slik at foredragsholder først og fremst snakket 

til barna. I andre del var det samtaler mellom foreldre og barn i 

grupper. Innspill fra foreldre: Gymsalen egnet seg dårlig til det siste. 

Representanter for 5. trinn synes det var godt å ha et kurs med 

foreldre og elever sammen fordi det gir foreldre et felles 

referansepunkt. 

Skolemiljøutvalget representant opplyste at de hadde diskutert at 

ledelsen på skolen ønsket å få et fast opplegg rundt nettvett og 

digital bruk inn i tverrgående fag. Dette støttes av FAU 

FAU har 

støttet 

nettvettkurs 

for 

klassetrinn i 

flere år. 

FAU har 

også spilt inn 

overfor 

ledelsen at 

dette bør 

innlemmes 

mer i 

undervisning

en. FAU bør 

derfor 

fremover 

diskutere 

hva slags 

kurs i dette 

de skal tilby 

støtte til, 

som også 

involverer 

foreldre, og 

  



om det også 

skal 

begrenses til 

noen trinn. 

5 
Nedleggelse av «Forebyggende team» i bydelen 

Sagene bydel har besluttet at Forebyggende team, som har vært 

finansiert av prosjektmidler ikke skal videreføres. Dette går utover 

oppsøkende virksomhet, som Trygghetsvandring. 

Trygghetsvandrerne (forebyggende team og politiets Salto-enhet) 

har også aktivt jobbet inn mot skolene og vært på besøk i klasser. 

De har jobbet forebyggende mot rus, kriminalitet og rekruttering til 

for eksempel russalg blant bydelens unge. Prosjektet legges ned, og 

skal erstattes av et nytt prosjekt som skal rette seg mot barn, 

familier og frafall i videregående skole. 

Det er uklart hvordan dette vil gå utover oppsøkende, bred 

virksomhet i bydelen. 

 FAU bør 

følge denne 

saken opp til 

høsten 

  

6 
Eventuelt:  

Plantekasser må flyttes: Plantekassene med jord bak gymsalen skal 

flyttes til trappen opp mot fotballbanen. Dette må gjøres på 

minidugnad FAU har bedt Skolemiljøutvalg-medlemmene å finne e 

dato for å kalle inn representanter til å hjelpe til.  

Ny AKS-kontakt fra høsten: FAU vil trenge ny Aks-kontakt fra 

høsten. AKS-kontakten er en FAU-representant som har møter med 

Aks og sørger for at FAU og Aks har en samtalearena. Rollen bør 

innehas av en representant på barnetrinnet. 

 

  

 


