
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Bjølsen skole 

Møtedato 01. november 2021, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a Cathrine Kleivdal 1b Kristin Torjesen Marti 1c Cecilie Norseth  

2a Nilufar Khashimova 
  

2b Heidi Sjetne   
2c Frode Thoen 

3a Siri Edelsteen og Ivona 
Trbojevic 

3b Ida Skofsrud Danbolt, 
Mette Nilsen 

  

4a Steffan S. Løssfelt 4b Ida Mikalsen 4c Therese Aasvik 

5a Vibeke Johnsen 5b Frode Thoen, Dag 
Høstland 

  

6a Liisa Maija Pettersen 6b Nicola Karcher   

7a Stian Rusten 7b Elisabeth Schwabe-
Hansen 

  

8a Anders Frogner 8b Anette Braathen 8c 8d Anders 
Dybwad 

9a 9b Grethe Moen Johansen 9c Geir Hornes 

10a Ida Mikalsen 
  

10b Kine Bjørkdahl 10c Cathrine 
Pedersen 

Fra driftsstyret: Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Fung. rektor Thomas Wollan 

Fra skolemiljøutvalget: Pål Skedsmo (7b) 

Møteleder Dag Høstland 

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 forteller 

Thomas Wollan, vår fungerende rektor, kom på møtet for å 

presentere seg selv. Wollan ble ansatt 1. oktober, har jobbet 

på Vestli og Holmlia, men kommer fra Fagerborg 

ungdomsskole der han har vært assisterende rektor. 

Rektorjobben på Bjølsen utlyses av utdanningsetaten i 

november. Wollan fortalte at han vil søke stillingen, men at 

det er en åpen, vanlig søkeprosess. Ny fast rektor skal være på 

plass innen 1. mars 2022. 

På Fagerborg har de jobbet frem en utviklingsorientert modell 

for læringsmål og best mulig praksis i hver time. Det er en 

arbeidsform som er blitt kopiert av flere Oslo-skoler, og noe 

rektor vil legge vekt på fremover på Bjølsen i tett samarbeid 

med lærerstaben (se punkt om nasjonale prøver).  

Wollan ønsker å ha en inkluderende, støttende og tillitsbasert 

kultur. Han ønsker også tett kontakt med FAU, og oppfordrer 

FAU og foreldre til å utfordre skolen på utviklingsarbeidet 

Wollan svarte også ut praktiske spørsmål 

Digitale læremidler:  

- Skjerm skal brukes med «smartness» og skal være en 

del av variasjonen i undervisningsmetodene.  

- Ladeskap til Ipad: Det er et stort problem med tilgang 

til ladeskap i hele verden, og barnetrinnet mangler 

derfor ladeskap til sine Ipad-er.  

- Kompetanse for personalet: Viktig når digitale 

læremidler tas i bruk. Tirsdag 9. november skal 

lærerne kurses, blant annet i apper de skal bruke. 

Helhetlig IKT-plan: 

Rektor vil lage en helhetlig plan for alle trinn om hvordan ta 

opp IKT i undervisningen.  

Kurs i nettvett: 

Siden skolen nå innfører digitale læremidler, ble det diskutert 

om ikke skolen, sammen med foreldrekontakter, kunne se på 

mulighet for nettvett kurs i fellesskap. 

Kurs i nettvett har uansett ofte vært gjennomført fra 4. trinn 

og oppover. Dette er kurs med både barn og foresatte og har 

funger helt opp til 8. trinn., FAU-representanter, som har vært 

med på dette, har gode erfaringer.  

Nasjonale prøver 2021 

  

  

FAU-styret 

undersøker 

nettvettkurs og 

hva som har vært 

vanlig til neste 

møte 6. 

desember 

  

  

  

  

  

  



Nasjonale prøver 2021 gjennomført mellom august og 

oktober i år. Måler grunnleggende ferdigheter i lesing og 

regning i norsk og matematikk og leseferdigheter i engelsk.  

Alle foreldre har krav på å vite resultatene. Bør formidles i 

utviklingssamtaler. 

Rektor gjennomgikk prøvene for 5., 8. og 9. trinn.  

Resultatene varierer veldig på trinn og per år. Fjorårets 

avgangstrinn var for eksempel et sterkt trinn. Det er vanskelig 

å sammenlikne ett trinn med et annet eller hvor stor effekt 

pandemien har hatt. Det som er interessant er å sammenlikne 

hvordan femte trinn nå klarer seg på åttende trinn. 

Skolen ser i år at det er flere elever som ligger på kritisk nivå i 

både regning og lesing i 5. og 8. trinn.  I 9. klasse er det 

betydelig færre.  

Rektor understreker at leseferdigheter ligger til grunn for 

læring i alle fag, og det vil jobbes mye med leseferdigheter i 

alle fag på skolen fremover, enten det er mat og helse, 

kroppsøving eller norsk. Lærerne vil også jobbe med å 

analysere resultatene, for eksempel også se på hvorfor det er 

forskjell på ulike klasser som har samme lærer og legge opp 

en plan for utviklingen i hver klasse. 

Fravær blant personalet 

Cathrine Pedersen (10 c) som er med i Driftsstyret, orienterte 

om at det har vært stort fravær blant personalet i september. 

Rektor svarte at det er riktig, og at han selv hadde steppet inn 

som vikar. Men tilgang på vikarer er stor på Bjølsen, og 

vikarpoolen er kompetent. 

 

  

  

3 
Valg til Driftsstyret 

Driftsstyret fører det overordnede tilsynet med hvordan 

skolen driftes. Ved å delta får man et godt innblikk i hvordan 

skolen jobber med drift og det pedagogiske. 

Nye representantar: Anders Frogner  (8b), Dag Høstland (5b), 

Vara: Cathrine Kleivdal (1a), Mette Nilsen (3b), Anders 

Dybwad (8d) 

  

  

  

  

 FAU-styret 

videreformidler 

navn og 

kontaktinfo til 

skolen 

  

  

  

  



4 
Valg til Skolemiljøutvalget (SMU) 

SMU er et rådgivende organ. Jobber med det psykososiale 

miljøet på skolen, blant annet grønne midler Består av 

undervisningsinspektør/sosiallærer, foreldrerepresentanter, 

elevrådet-representanter. 

Nye representanter: Steffen S. Løssfelt (4a) Nicola Karcher 

(6b) og Grete Moen Johansen (9b) 
 

 FAU-styret 

videreformidler 

kontaktinfo til 

Mari-Ann Berg 

og Pål Skedsmo, 

som går ut av 

SMU 

  

5 
Trygghetsvandring på Bjølsen skole 

Tom Nitschke fra Forebyggende team I Bydel Sagene og Bydel 

Sagenes SaLTo-koordinator, Michael Cruz fortalte om 

Trygghetsvandring og behovet for å rekruttere flere foreldre 

på Bjølsen skole til dette tiltaket.  

Trygghetsvandring er et forebyggende tiltak. Generelt er 

Sagene bydel en god og rolig bydel for barn og unge, men det 

foregår ting med tilknytning til rus, dopsalg og annet også her. 

Trygghetsvandring er trygg voksenkontakt- og tilstedeværelse 

ute for barna i bydelen. Foreldre går sammen med Sagene og 

Nordpolen skole rundt en time i uka. Bjølsen skole går 

torsdager mellom 1830-1930.  

FAU ber alle representantene til å spre 

informasjonsmateriellet og oppfordre foreldre til å melde seg 

inn i Bjølsen skoles trygghetsvandringsgruppe på Spond og 

Facebook. Som forelder trenger man ikke gå hver gang, men 

kan melde seg når man kan. Dette er for alle klassetrinn, men 

kanskje mest aktuelt fra 4. klasse og oppover.  

Les mer: Vandrer sammen for en tryggere bydel 

(sageneavis.no) 

Spond-gruppe: https://group.spond.com/landing/XMAVQ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/2898967577044323 
 

 FAU-

representanter 

sender ut 

informasjon til 

sine klasser med 

oppfordring om 

å melde sin 

interesse 

  

 Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

1.mars Invitere rektor og karriereveileder til FAU-møte høsten 
2021 for å orientere om hvordan faget Utdanningsvalg 
brukes på Bjølsen skole 

FAU-styret 1.desember 

    

 

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/
https://sageneavis.no/vandrer-sammen-for-en-tryggere-bydel/19.3931
https://sageneavis.no/vandrer-sammen-for-en-tryggere-bydel/19.3931
https://group.spond.com/landing/XMAVQ
https://www.facebook.com/groups/2898967577044323

