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Referat FAU Bjølsen skole  
 

Møtested Digitalt møte på Zoom 

Møtedato 12. april 2021, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Helene Flood 
Aakvaag 

1b Heidi Sjetne 1c Elin Thonander 
Mikkelsen 

2a Siri Edelsteen 

 

2b Mette Nilsen  

3a Steffan Løssfelt 3b Wilhelm 
Bakkeng 

3c Pål Hausken 

4a Vibeke Johnsen 

Dag Høstland (vara) 

4b Hanne Isdal 4c Maren Dølgaard 
Eid 

5a  5b   

6a Stian Rusten 6b Kristine Holte  

7a Birgitte Hanssen 7b Øystein 
Hernæs 

 

8a Ketil Klepsvik 8b Lasse 
Nordenström 

8c Amit Shrivastava 

9a Valborg Dyngvold 9b  9c Cathrine 
Pedersen 

10a Mirjam Harr 
Gunnufsen 

 

10b Karoline 
Bakka Hjertø 

10c Øyvind Hoftun 

Fra driftsstyret: Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Rektor Arild Lillehagen 

Møteleder Dag Høstland 

Referent Siri Edelsteen 

Kopi til FAU-representanter, AKS, skoleledelsen 
Referatet legges ut på FAUs område på skolens hjemmesider. 
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FAU-representantene 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 og dialog med rektor Arild Lillehagen. 
 
Nasjonale prøver og kartleggingsprøver 
FAU har tidligere fått orientering fra rektor om 
resultatene på nasjonale prøver og har stilt spørsmål 
om kartleggingsprøver og om det er mulig å se noen 
konsekvenser av undervisningssituasjonen det siste 
året i prøveresultatene i år. 
 
Rektor viser til  at kartleggingsprøvene i år skal 
gjennomføres innen utgangen av mai, men på 
kartleggingsprøvene i fjor var det ikke noen forskjell i 
resultatene sammenlignet med foregående år.  
 
Rektor mener det er for tidlig å si noe om eventuelle 
konsekvenser ennå, men at det vil bli interessant å se 
resultatene for 5. og 8. klasse på nasjonale prøver neste 
høst.  
 
Evaluering av skoleåret 
Skolen vil evaluere sin gjennomføring av dette skoleåret 
med ulike nivåer og smitteverntiltak. Lærerne opplever 
også noen positive erfaringer, og skolen vil se på 
hvordan disse kan brukes i et normalår.  

På spørsmål fra 10. trinn om hvorfor skoledagene på 
hjemmeskole må være kortere, svarte rektor at dette 
kan ha noe med fordelingen av fag gjennom uka å 
gjøre. Han understreket at lærerne underviser i henhold 
til undervisningsplikten. 

Innføring av digitale verktøy 
På foreldremøter for 2.-4. klasse og 5.-7. klasse tidligere 
i år ble det informert om at skolen nå går til innkjøp av 
læringsbrett (nettbrett) for 1.-4. klasse og PC til elevene 
i 5.-7. klasse. I etterkant av møtene har det kommet 
mange spørsmål fra foreldre om skolens planer for bruk. 

Rektor viser til at skolen er inne i en innføringsfase for 
ny læreplan. I den nye læreplanen er det forsterkede 
krav til opplæring i digitale ferdigheter. I tillegg kommer 

 
Eget 
informasjons-
møte om 
innføring av 
læringsbrett 
/rektor 
 
Invitere rektor 
til FAU-møte 
før sommeren 
/Dag 
 
Starte opp 
trygghetsvand
ring /Dag, 
Valborg, Anna 
og Mette 
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forventninger og krav fra Utdanningsetaten om at 
skolene skal ha 1:1 dekning, altså at alle elever har 
tilgang på læringsbrett eller PC, på mellomtrinnet dette 
skoleåret og småskoletrinnet neste skoleår. For 
ungdomsskolen ble 1:1-dekning innført i fjor høst. Dette 
er blant annet et tiltak for å redusere ulikhetene mellom 
skolene i gjennomføring av digital undervisning. En 
bedre dekning vil også gjøre bruk av digitale verktøy i 
klasseromsundervisningen mer effektiv. 

Bjølsen skole har planlagt for og satt av penger i 
budsjettet til at dette løftet kan gjennomføres i år. 
Skolen gjør innkjøpene nå, men vil bruke tid på 
innføring og opplæring. Rektor mener det er viktig at 
skolen legger gode planer for dette for å sikre en 
enhetlig tilnærming på tvers av klassene.Skolen 
innhenter nå erfaringer fra andre skoler, og vil sette av 
ressurser til opplæring og kunnskapsdeling.  

Rektor understreker at læringsbrett og PC ikke skal 
være en erstatning for penn, papir og lærebøker.  
Skolen vil gå forsiktig og konservativt fram, og det er 
ikke planer om at elevene skal ha med læringsbrett og 
skole-PC hjem i første omgang, men at lærerne og 
elevene skal ha tilgang til det i klasserommet. Noen 
positive sider ved bruk av læringsbrett og PC som 
trekkes fram er at disse verktøyene gir større rom for 
deling og  elevinvolvering i klasserommet, at det er 
tilskudd til variasjonen i måter å lære på og at det er 
lettere å gi differensierte oppgaver til elevene. 

Rektor ser at det er viktig å gi foresatte god informasjon 
om dette temaet, og vil følge opp konklusjonen fra 
foreldremøtet for 2.-4. trinn om et eget 
informasjonsmøte om dette. 

Fra FAU ble det understreket at det er behov for god 
informasjon og involvering av foresatte i innføringen, og 
det ble særlig lagt vekt på at en slik innføring like mye 
handler om å legge til rette for kompetanseheving hos 
lærerne som kjøp av selve læringsbrett/PC. 

Neste skoleår - rekruttering 
Rektor informerte om at skolen har kommet godt i gang 
med rekruttering av nytt personell for neste år. Per nå 
har de rekruttert de de trenger på barnetrinnet og er 
godt igang med ungdomstrinnet. 
 
Smittevern 
Rektor ble spurt om konsekvensene for skolen av ny 
smittevernveileder. Fordi elevtallet for 5.-7. klasse er 
relativt lavt, vil nye krav til rødt nivå ikke påvirke antall 
dager med hjemmeskole. På ungdomsskolen vil det bli 
behov for å øke antall kohorter, og det vil medføre tre 
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dager med hjemmeskole og to dager med 
klasseromsundervisning i uka på rødt nivå. 
 
Status for hasj-salg og uro i skolegården på kveldstid 
Foresatte, som også er naboer til skolen, opplever økt 
uønsket aktivitet i skolegården på kvelds- og nattetid og 
har kontaktet politiet, bydelen og skolen om dette. 
Rektor informerte i møtet om at han ikke er informert av 
forebyggende politi om at det er økt uønsket aktivitet, og 
det har heller ikke vært mer forsøpling eller andre tegn 
på dette i skolegården på morgenen. Rektor og FAU vil 
følge opp informasjonen om økt aktivitet med SaLTo. 

Som et forebyggende tiltak, er det ønskelig med mer 
tilstedeværelse av voksne i og rundt skolegården på 
kveldstid. FAU har etablert kontakt med forebyggende 
team om Trygghetsvandrere, og vil få på plass et 
opplegg for dette så snart som mulig.  

Informasjon 
Rektor ser at det er et stort informasjonsbehov på ulike 
områder, herunder digitale verktøy og informasjon til 7. 
trinn om overgangen til ungdomsskolen. Rektor vil følge 
opp på hensiktsmessig måte og vil komme tilbake til 
FAU før sommeren for å kunne diskutere ulike tema. 

17. mai komiteen jobber med aktivitetshefter til bruk på 
17 mai. Rektor sa at skolen kan være behjelpelige med 
å kopiere og distribuere disse til elevene. 

 

3 Orienteringer fra FAU-styret 
 
Skolegården 
FAUs søknad til Sagene bydel om midler til oppmerking 
av skolegården ble ikke innvilget. Det er etablert kontakt 
mellom foreldrekontakt på 2. og 4. trinn og vaktmester 
på skolen. Skolen stiller med spraybokser med maling, 
og med en dugnadsgjeng fra foreldrene på 
småskoletrinnet blir det oppmerking av skolegården i 
løpet av våren. 
 
Det kom spørsmål om hvorvidt klatrestativet i 
skolegården er sikkerhetsgodkjent, og eventuelt klart for 
utskifting. Dette følges opp med driftsstyret. 
 
Vipps-konto 
FAU Bjølsen skole er nå registrert som lag i 
Brønnøysundregisteret og kan dermed opprette Vipps-
konto. 
 

 

 

 

 

 

 

Cathrine/Dag 
tar opp 
spørsmål om 
klatrestativet i 
driftsstyret. 

 

4 Eventuelt 
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Ingen saker til eventuelt 
 
 
 

 

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

 Egen Vippskonto for FAU Vibeke 17. mai 

 Trygghetsvandrere Anna Savva, 
Mette Nilsen og 
Valborg Dyngvold 

 

1.mars Innkjøp av saft/vannkanner og kaffekanner Vibeke  

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

FAU-styret 1.desember 

 

 

 

AKTUELLE LENKER: 

Foreldreutvalget for grunnskolen  

Bjølsen skoles hjemmesider  

Utdanningsetaten 

Ung Metro og Fritidsklubber 

 

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

