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Referat FAU Bjølsen skole  
 

Møtested Digitalt møte på Zoom 

Møtedato 7. desember 2020, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Helene Flood 
Aakvaag 

1b  1c Elin Thonander 
Mikkelsen 

2a Siri Edelsteen 2b Mette Nilsen  

3a Steffan Scherrer 
Løssfelt 

3b Wilhelm 
Bakkeng 

3c Pål Hausken 

4a Vibeke Johnsen 

Dag Høstland (vara) 

4b Hanne Isdal 4c  

5a  5b   

6a Stian Rusten 6b Kristine Holte  

7a Birgitte Hanssen 7b Øystein 
Hernæs 

 

8a Ketil Klepsvik 8b Lars 
Nordenström 

8c Amit Shrivastava 

9a og 9d Valborg 
Dyngvold 

9b Anna Savva 
Smith 

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, rektor 
Referatet legges ut på FAUs område på skolens hjemmesider. 
Klassenes FAU-representanter har ansvar for å informere øvrige 
foresatte i klassene om FAUs arbeid. 
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Sak 
nr 

Innhold Oppfølging 

 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  

Godkjent. 

 
 

2 SaLTo, Forebyggende team og Trygghetsvandring 

SaLTo-koordinator i Sagene bydel, Michael Cruz, og 
Tom Nitschke fra Forebyggende team informerte om sitt 
arbeid. De mener at det er et relativt rolig og trygt miljø i 
Sagene bydel,men at det er en utfordring med rus blant 
ungdom også her. Før sommeren informerte rektor FAU 
om utfordringer knyttet til salg av narkotiske stoffer på 
skolens område etter skoletid. Cruz og Nitschke 
informerte om at det er jobbet godt av skolen, politiet og 
forebyggende team og at situasjonen nå er mye bedre. 

Cruz og Nitschke informerte om Trygghetsvandrere, et 
samarbeid mellom FAU, foreldre, SaLTo og 
forebyggende team for å skape fortsatt gode og trygge 
nærmiljø i Sagene bydel. Foreløpig deltar Nordpolen og 
Sagene skoler, og Bjølsen FAU ønsker at også Bjølsen 
skole skal delta.  

Deltakelsen organiseres av kontaktpersoner fra FAU og 
vi vil oppfordre særlig foreldre på 6.-10. trinn til å delta. 

Presentasjonen som ble vist i møtet følger vedlagt. 

 

FAU-
representante
ne oppfordrer 
foreldrene i 
sine klasser til 
å delta. 

Dag, Valborg, 
Anna og Mette 
koordinerer 
Bjølsens 
deltagelse og 
har kontakten 
med 
Forebyggende 
team. 

 

 

3 Oppfølging av saker fra forrige FAU-møte 

● Fylkesmannen har avklart at klasselister er å 
regne som offentlige dokumenter og skolene har 
fått beskjed om at klasselister (uten eventuell 
sensitiv informasjon) skal deles ut på 
forespørsel. 

● På spørsmål om 3. klasses tilgang til gymsalen, 
svarer rektor at det grunnet smittevern ikke er 
plass til alle i 3. trinn i gymsalen samtidig og at 
det derfor er en rulleringsordning med tilpasset 
uteaktivitet hver tredje uke for hver klasse. De vil 
revurdere ordningen om værforholdene blir for 
tøffe. 

● Utdanningsmesser og skolebesøk for 10. trinn vil 
mest sannsynlig utgå som følge av Covid-19. På 
spørsmål om hvordan skolen planlegger for 
kompenserende tiltak, svarer rektor at det som 
tidligere vil gjennomføres veiledningssamtaler på 
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skolen. Utdanningsetaten har planlagt en digital 
utdanningsmesse hvor alle elevene deltar 
sammen i skoletida.Videregående skoler 
planlegger digitale presentasjoner som 
erstatning for åpen dag. 

 

4 Informasjon fra Driftsstyret 

Noen hovedpunkter fra driftstyremøtet i november: 

● Skolen hadde fått blandede tilbakemeldinger på 
foreldremøtene som ble avholdt i høst. 

● Det ble ikke gjennomført skolestarterklubb før 
skolestart, og skolen og AKS mener at de har 
sett konsekvenser av det ved skolestart for 
førsteklassingene. 

● Skolen vil få dekket alle ekstrautgifter de har hatt 
som følge av Covid-19 og smittevernsregler. 

● Det har vært mye fravær blant personalet, men 
skolen mener de har god tilgang på vikarer. 

● Det har i perioder, og særlig uka før høstferien, 
vært så mye fravær at skolen mener de ikke har 
kunnet levere et godt nok tilbud til elevene. 

● Helsesykepleier har vært aktiv opp mot klassene 
med informasjon om stress, negative tanker og 
verktøy for å håndtere hvordan pandemien har 
påvirket elevene. 

 

FAU-
representante
ne og 
klassekontakt
ene bør være 
tidlig på for å 
delta i 
planleggingen 
av vårens 
foreldremøter.  

 

5 FAUs dialog med AKS 

Hanne Isdal er FAUs kontaktperson opp mot AKS. Hun 
representerer nå 4. klasse, så vi ønsker at en person til 
kan være kontaktperson, slik at vi får en overlapp. 

FAUs kontaktperson kan løfte generelle saker og 
spørsmål til AKS, men dersom det skjer noe med et 
barn i AKS-tiden, bør foresatte selv ta direkte kontakt 
med AKS om dette så fort som mulig etter hendelsen.  

AKS  har hatt en krevende høst, og beklager at det har 
vært en del avlysninger på kort varsel fra eksterne 
aktivitetstilbud. 

AKS serverer for tida ikke mat, og foresatt betaler ikke 
kostpenger.  

 

De som er 
interessert i å 
være FAUs 
kontaktperson 
mot AKS kan 
ta kontakt 
med Hanne 

Isdal (922 87 
336) 

 

6 Valg av økonomiansvarlig 

Vibeke Johnsen, som representerer 4A, meldte seg og 
ble valgt inn som økonomiansvarlig i styret.  

FAU-styret for skoleåret 2020/21 består dermed av:  

  

https://www.gulesider.no/hanne-marit+isdal+oslo/72637403/person?page=1&query=hanne%20isdal
https://www.gulesider.no/hanne-marit+isdal+oslo/72637403/person?page=1&query=hanne%20isdal
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● Dag Høstland (leder), vararepresentant 4A 
● Siri Edelsteen ( sekretær), FAU-representant 2A 
● Vibeke Johnsen (økonomiansvarlig), FAU-

representant 4A 

Det at styret består av personer som representerer 
klasser på småskolen, innebærer et ekstra ansvar for 
øvrige FAU-representanter å melde inn aktuelle saker 
som gjelder mellomtrinnet og ungdomsskolen. 

7 Møter neste halvår 

FAU har vanligvis møte hver første mandag i måneden. 
I vårhalvåret er det noen fridager som gjør at vi må 
endre på det. Vi har følgende møtedatoer: 

● 11. januar 
● 1. februar 
● 1. mars 
● 12. april 
● 3. mai 
● 7. juni 

 

  

8 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

  

 

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

 Egen Vippskonto for FAU Vibeke  

    

 

 

 

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

