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Møtested Digitalt møte på Zoom 
Møtedato 1. februar 2021, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

Fra driftsstyret: Cathrine Pedersen 
Fra administrasjonen:  

Møteleder Dag Høstland 
Referent Siri Edelsteen 
Kopi til FAU-representanter, AKS, skoleledelsen 

Referatet legges ut på FAUs område på skolens hjemmesider. 

1a Hanne Ness 
Sevendal 

1b  1c Elin Thonander 
Mikkelsen 

2a Siri Edelsteen 

Magnar Solhøy 
Setekleiv 

2b   

3a Steffan Scherrer 
Løssfelt 

3b Wilhelm 
Bakkeng 

3c Pål Hausken 

4a Vibeke Johnsen 

Dag Høstland (vara) 

4b  4c  

5a  5b Nicola Karcher  

6a  6b Kristine Holte  

7a  7b Øystein 
Hernæs 

 

8a Ketil Klepsvik 8b  8c  

9a og 9d Valborg 
Dyngvold 

9b Susanne 
Helmola 

9c og 9d Cathrine 
Pedersen 

10a Mirjam Harr 
Gunnufsen 

 

10b Tonje Sund 10c Øyvind Hoftun 
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Klassenes FAU-representanter har ansvar for å informere øvrige 
foresatte i klassene om FAUs arbeid. 

Sak 
nr 

Innhold Oppfølging 

 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  

Godkjent. 

 
 

2 Orientering om status på tidligere status på tidligere 
saker 
 
Søknad om frivilligmidler 
FAU har søkt frivilligmidler fra Bydel Sagene til bruk for 
maling/oppmerking av skolegården til paradis og andre 
aktiviteter. 

Trygghetsvandrere 
Det er avklart med SaLTo og Forebyggende team at 
Bjølsen skole kan starte opp med trygghetsvandring så 
snart som ønskelig. Koordinatorene fra FAU (Dag, 
Valborg, Anna og Mette) vil i utarbeide et 
informasjonsskriv som kan sendes aktuelle foresatte for 
å rekruttere interesserte til ordningen.Koordinatorene 
organiserer påmelding og “vaktlister”. 

 

 

 

 

 

 

Dag er 
kontaktledd 
mellom SaLTo 
og 
koordinatoren
e på Bjølsen 
skole.  

 

 

 

 

 

1. mars 

3 Foreldremøter våren 2021 

I 2019 ble det gjort en avtale mellom FAU og skolens 
ledelse om at foresatte skal få mulighet til å påvirke 
agenda og gjennomføring for foreldremøtene i 
vårsemesteret. I den forbindelse ble det også laget et 
skriv som fastlegger noen retningslinjer og lister opp 
aktuelle temaer. 

Vi har funnet fram skrivet og sender det ut til alle 
FAU-representanter med oppfordring om å dele det med 
klassekontaktene.FAU-representanter/klassekontakter 
oppfordres også til å ha kontakt på tvers på trinnet i 
forberedelsene. 

(etter møtet: 
Ved oversendelsen av skrivet 2. februar bekrefter rektor 
at lærerne har fått beskjed om å ta kontakt med 
klassekontaktene i forberedelsene. De vil sende ut 

Siri sender 
foreldremøtes
krivet til alle 
FAU-represen
tanter, med 
kopi til 
skoleledelsen 
(sendt 2. 
februar). 

 

1. mars 



 

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 
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datoer og informasjon når skolen er ferdige med 
overgangen fra rødt til gult nivå.) 

 

4 17. mai 
Vi må ta høyde for at det heller ikke i 2021 blir en 
tradisjonell 17. mai-feiring. Det er ikke lett å planlegge 
for arrangementer, og det blir nødvendig å diskutere 
ulike alternativer. Det er tatt et initiativ fra Oslo KFU om 
en felles idémyldring og diskusjonsarena. På Bjølsen 
skole er det 4. trinn som utgjør 17. maikomitéen. De vil 
følge opp initiativet fra Oslo KFU og ha kontakt med 
Bjølsen skolekorps i forberedelsene.  
 
Dersom det er behov for bistand fra FAU eller øvrige 
foresatte, vil 17. maikomitéen ta det opp med FAU. 
 

  

5 Eventuelt 

Erfaringer rødt nivå og karantene 
Det er kommet flere bekymringer fra foreldre om at 
læringstrykket har vært for lavt under rødt nivå på 
ungdomsskolen. Meldingene handler blant annet om 
kutt i timeplanen sammenlignet med andre skoler, for 
lite undervisningstid for å kunne gå gjennom nytt stoff, 
for mye tid hvor eleven er overlatt til seg selv med 
oppgaver og for mye dødtid.Det etterspørres også flere 
tilbakemeldinger på arbeidet som er gjennomført. 
 
Skolen er nå tilbake på gult nivå, men det må forventes 
at enkelte elever,  klasser og trinn blir satt i karantene 
også framover. Det er usikkerhet om skolen har gode 
nok planer for det. 
 

Oppdatering tur for 10. trinn 
Planen er fortsatt å gjennomføre tur for 10.trinn i løpet 
av vårhalvåret. Utgangspunktet er en by på fastlandet i 
Norge. Det skal sikres god ivaretakelse av smittevern.  

 

 Dag/styret vil 
ta opp 
problemstilling
ene knyttet til 
rødt nivå og 
karantene 
med 
skoleledelsen 

1. mars 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

 Egen Vippskonto for FAU Vibeke  



 

 

 

AKTUELLE LENKER: 

Foreldreutvalget for grunnskolen  

Bjølsen skoles hjemmesider  

Utdanningsetaten 

Ung Metro og Fritidsklubber 
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http://www.fug.no/
https://bjolsen.osloskolen.no/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/utdanningsetaten/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/fritidsklubber/#!c%7Cdistrict_1668

