
Referat FAU Bjølsen skole
Møtested Bjølsen skole
Møtedato 18. oktober 2021, kl. 18.30-20.00

Deltakere

1a Cathrine
Kleivdal

1b Kristin Torjesen
Marti og Mina
Lystad

1c Cecilie Norseth og Nina
Paus

2a Nilufar
Khashimova

2b Heidi Sjetne

2c

3a Siri Edelsteen
og Ivona Trbojevic

3b

4a Steffan S.
Løssfelt

4b Ida Mikalsen

4c Alexander Haugli

5a Vibeke Johnsen 5b Dag Høstland

6a Liisa Maija
Pettersen

6b Nicola Karcher

7a Stian Rusten 7b Elisabeth
Schwabe-Hansen

8a Malin
Ellingseter og
Anders Frogner

8b Anette Braathen 8c 8d Anders
Dybwad

9a Ketil Klepsvik 9b Grethe Moen
Johansen

9c Geir Hørnes

10a Ida Mikalsen 10b Kine Bjørkdahl 10c

Fra driftsstyret:

Fra administrasjonen:
Møteleder Dag Høstland
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Referent Siri Edelsteen

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

Godkjent.

2 Introduksjon til FAU på Bjølsen skole

I forkant av møtet var det sendt ut FAUs vedtekter,
årshjul, informasjon om oppgavene til klassekontakter
og FAU-representanter og en oppsummering av
arbeidet som ble gjort i FAU forrige skoleår.

FAU på Bjølsen skole har normalt møter hver første
mandag i måneden, og agenda for møtet skal sendes ut
senest en uke før møtet. FAU-representantene har
ansvar for å innhente eventuelle saker og innspill fra
sine klasser, og å være bindeleddet mellom FAU og
foreldregruppene. For å kunne ivareta den oppgaven
må FAU-representantene ha kontaktinformasjon til
foreldrene. Mange opplever fortsatt utfordringer med
ufullstendige klasselister i skolemeldingsapp’en.
Veileder for skolemelding og hvordan man huker av for
kontaktinformasjon finnes her: slik-gjor-du--foresatte.pdf
(osloskolen.no) Dersom klasselistene er ufullstendige,
kan klassekontakt eller FAU-represenntant be om å få
det oversendt fra kontaktlærer. Mange klasser har også
opprettet Spond- eller Facebookgrupper for
kommunikasjon.

Ett av temaene FAU involverte seg i forrige skoleår var
innføring av digitale læremidler, særlig for 1. til 4. klasse,
hvor det ble avholdt et eget møte med rektor som FAU
deltok i forberedelsen av. Vedlagt referatet følger referat
fra det møtet. Dette er et tema som skal følges opp med
ny rektor. Det finnes også mye informasjon om temaet
på Utdanningsetatens nyhetsrom (osloskolen.no) under
“Bruk av læringsteknologi”.

Nicola Karcher er FAUs kontaktpunkt mot AKS. På
møtet ble Ida Mikalsen oppnevnt som hennes vara.

2

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/


Formålet med å ha et kontaktpunkt mot AKS er å legge
til rette for godt samarbeid mellom AKS og
foreldregruppa. Enkeltsaker og saker som gjelder
enkeltelever skal fortsatt tas direkte mellom AKS og
foresatte.

3 Informasjon om trygghetsvandrerne

Det er startet opp en gruppe med trygghetsvandrere ved
Bjølsen skole, i samarbeid med forebyggende team i
bydelen. Det er særlig foreldre på 6.-10. trinn som
oppfordres til å delta. Det er opprettet en egen
facebookgruppe (Trygghetsvandring Bjølsen) og en
Spond-gruppe. Det vil komme mer informasjon om på
FAU-møtet 1. november.

4 Valg av tre styremedlemmer

Dag Høstland, Vibeke Johnsen stilte til gjenvalg og ble
valgt inn i styret for ett år.
Cecilie Norseth ble valgt inn i styret for ett år.
Cathrine Kleivdal ble valgt til vara til styret for ett år.

Styret konstituerer seg og fordeler oppgaver selv.

5 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter:

Møte Saksinnhold Oppfølging/

ansvarlig

Frist

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
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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

