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Referat FAU Bjølsen skole  
 

Møtested Digitalt møte på Zoom 

Møtedato 3. mai 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  

4a Vibeke Johnsen 

Dag Høstland (vara) 

4b Hanne Isdal 4c Maren Dølgaard 
Eid 

5a  5b   

6a Stian Rusten 6b   

7a Birgitte Hanssen 7b Øystein 
Hernæs 

 

8a Ketil Klepsvik 8b  8c  

9a Valborg Dyngvold 9b  9c Cathrine 
Pedersen 

10a Mirjam Harr 
Gunnufsen 

 

10b Karoline 
Bakka Hjertø 

10c  

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. 
FAU-representantene har ansvar for å informere øvrige foresatte i 
klassene om FAUs arbeid. 
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Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging 

 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  

Godkjent. 

 
 

2 Orienteringer fra FAU-styret. 
 
Trygghetsvandrere 
Det har vært avholdt to møter med forebyggende team 
om oppstart av Trygghetsvandrere ved Bjølsen, hvorav 
ett møte hvor også trygghetsvandrergrupper fra Sagene 
og Nordpolen skoler deltok.   
 
Planen er nå at vi starter opp 19. mai fra Bjølsen skole, 
og at vi fortsetter annenhver onsdag og annenhver 
torsdag, i første omgang med foreldre fra 7.-10. trinn. 
Valborg, Anna og Dag venter på skriftlig informasjon fra 
Sagene skole som kan brukes til informasjon og 
rekruttering av trygghetsvandrere. Dette vil sendes ut til 
FAU-representantene for videre distribusjon til øvrige 
foresatt så snart som mulig. 
 
I kontakten med forebyggende team kom det også 
informasjon om at det er oppstått utfordringer med at 
mange ungdommer fra Kjelsås, Bjølsen og Nordpolen 
samles ved trikkestoppet på Kjelsås på kveldstid. Det 
har vært en del støy og uønskede hendelser som har 
resultert i at politiet har blitt kontaktet. 
 
Oppmaling av skolegården 
Klassekontakter på 2. og 4. trinn har tatt initiativ til å 
male opp paradis m.m. i skolegården. Oppmaling av tall 
står igjen. Skolen har bekostet maling og har sagt at de 
skal kjøpe inn sjablonger til tall. Dersom skolen ikke 
kjøper inn sjablonger innen rimelig tid, er det ønskelig at 
FAU kjøper inn og eier disse, slik at de enkelt kan 
brukes igjen ved behov. 
 
Vipps-konto 
FAU er nå registrert som forening i 
Brønnøysundregisteret. Vi har søkt om bedriftskonto i 
DnB, men venter på å få søknaden godkjent. 
Bedriftskonto er en forutsetning for å få Vipps-konto. 
 
Møte om digitale læremidler 
Rektor har bekreftet at skolen vil invitere til et eget 
informasjonsmøte om innføring av digitale læremidler 
før sommerferien. 
 

 

 

Valborg 
sender ut 
informasjon 
om opplegg 
for 
trygghetsvand
rere ved 
Bjølsen skole 
og invitasjon 
til å melde seg 
på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU-styret 
sammenfatter 
og oversender 

 

 

11. mai 
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 innspill og 
spørsmål i 
forkant av 
møtet om 
digitale 
læremidler. 

3 Gruppediskusjoner 
Møtedeltagerne ble delt inn i grupper (1.-4., 5.-7. og 8.-
10.). Gruppene satt selv agendaen. Under følger 
punkter det er ønskelig å ha med i referatet. 
 
1.-4. trinn – 17. mai 
17. mai-kommitéen har samlet deltakerpremier til leker 
som nå ikke vil bli brukt. Det ligger på et eget område i 
skolens kjeller. Det finnes også en planleggingsperm til 
bruk for fremtidige 17. mai-kommitéer. Denne legges 
sammen med lotteripremiene.  
 
1.-4. trinn - Foreldremøte om læringsbrett 
Helene sammenfatter de spørsmålene som er kommet 
om innføring av læringsbrett. FAU-representantene 
bruker dette og ber om ytterlige innspill fra foreldrene 
innen fredag 7. mai. For at rektor skal kunne forberede 
seg på aktuelle spørsmål og innspill, sender FAU-styret 
innspillene samlet til rektor senest 10. mai. 
 
1.-.4 trinn – vedlikehold av plantekasser 
Det er ønskelig å opprette en gruppe med ansvar for 
oppfølging av bedet mellom AKS-bygget og 
Bjølsengata. Siri sjekker med Skolemiljøutvalget. 
 
8.-10. trinn 
Forsterket rødt smittevern innebærer at elevene på 8-
10. trinn har to dager skole i uka. En gruppe foresatte 
fra 9. og 10. trinn har sendt brev til skolen og uttrykt 
bekymring for elevenes læring og trivsel med kun 2 
dager skole per uke. Skolen deler denne bekymringen. 
På grunn av krav om at kohortene ikke skal være mer 
enn 15 elever er man nødt til å dele klassene i to, og 
dette gir tilsammen 18 kohorter. Skolen erfarer at det er 
vanskelig å rekruttere nok kvalifiserte vikarer.  Man har 
defor valgt å prioriterer at elevene får treffe sin 
kontaktlærer når de er på skolen fremfor en vikar. De 
ser imidlertid på løsninger der de kan øke til 2,5 dager 
på skolen i snitt per uke for 8-10. trinn. Elever på 10. 
trinn vil bli prioritert da de er avgangselever og det å få 
gjennomført vurderinger på en rettferdig og god måte er 
særlig viktig. Det er også en dialog rundt dette med 
læringstrykk og hemmeoppgaver mens elevene har 
skole hjemme mellom skolen og foreldrene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eventuelt 
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Internasjonal dag 
FAU ved Bjølsen skole har tradisjonelt arrangert 
internasjonal dag for alle elever og foresatte  i midten av 
september. Vi planlegger for at internasjonal dag kan la 
seg gjennomføre neste skoleår, men september 
kommer brått på. Derfor er det ønskelig å nedsette en 
komité med ansvar for å holde i det praktiske rundt 
arrangementet. Vi tar opp igjen saken på neste FAU-
møte hvor vi setter dato og avklarer hvem som vil 
utgjøre komitéen.  
 
 

 

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 Internasjona
l dag 

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

