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Referat FAU Bjølsen skole  
 

Møtested Digitalt møte på Zoom 

Møtedato 07. juni 2021, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a – meldt forfall 1b meldt forfall 1c Elin Thonander 
Mikkelsen 

2a meldt forfall 2b Mette Nilsen  

3a Steffan Løssfelt 3b Wilhelm 
Bakkeng 

3c Pål Hausken 

4a Vibeke Johnsen 

Dag Høstland (vara) 

4b Hanne Isdal 4c  

5a  5b Nikola Kärcher  

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 

Møteleder Dag Høstland 

Referent Vibeke 

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 

InnForhold Oppfølging 

 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  

Godkjent. 

 
 

2 Dag Høstland holdt en oppsummering av FAU-
arbeidet for 2021.  (hele oppsummeringen legges ved i 
e-post). 

Oppsummeringen inneholder arbeidet med: 

• Digitale foreldremøter 

• 17. mai-komite 
Herunder: 17. mai-mappa med ideer og råd til 
neste års 4. klasseforeldre, som skal arrangere 
17. mai, ligger i FAUs hylle under trappa. Å ta et 
møte med fjorårets komité før dere starter 
arbeidet anbefales: Kontakt: 
hanne.isdal@gmail.com 

• Trygghetsvandring 

• Søknad om grønne/frivillige midler 

• Vipps-konto 

• Innføring av digitale læremidler på skolen 

• Innkjøp av kaffe/te-saftkanner 

Ingen innsigelser på oppsummeringen. 

Økonomi i FAU 

Vibeke i styret orienterte om at økonomien i FAU er god. 
Vi har over 40.000 kroner på bok. Pengene i FAU går 
gjerne til å leie inn og arrangere foredrag for foreldre 
rundt aktuelle temaer, som nettvett, mobbing osv. 
 
Komité til internasjonal dag 
FAU er ansvarlig for å arrangere Internasjonal dag, stort 
sett i september (senest midten) utendørs i 
skolegården. Arrangementet innebærer underholdning 
fra skolen og at alle tar med en matrett fra sin 
verdensdel. Internasjonal dag arrangeres alltid av det 
nåværende FAU da det nye FAU sannsynligvis ikke er 
klart før september. 
 
Foreslått dato er 16. september.  
Det ble også foreslått å utsette til april 2022 fordi vi 
ikke vet hvor mange som kan samles, selv utendørs. 
Det kom også forslag om å legge ansvaret for 
Internasjonal dag til to klassetrinn i FAU.  
 
Det ble bestemt at styret i FAU foreløpig skal holde 
oversikt over gjeldende regler for store arrangementer, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag, Siri og 
Vibeke følger 
opp. 
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og ta en avgjørelse om når det blir Internasjonal dag 
ved skolestart. Styret setter også opp hvordan dette 
pleier å arrangeres. Korpset har fått varsel om de evt 
kan spille. Styret vil deretter kalle FAU-representanter 
inn. 
 
 
Trygghetsvandrerne 
Det har tatt tid for «avdeling Bjølsen» av 
Trygghetsvandrerne å komme i gang, blant annet på 
grunn av møter med andre skoler om samarbeid, men 
nå er vi i gang!  
 
I utgangspunktet henvender Trygghetsvandrerne seg til 
foreldre fra 7. klasse og oppover, men Valborg, Dag og 
Anna oppfordrer alle som kan og har lyst til å være med. 
 
Foreldre som deltar Trygghetsvandrerne, går i 
nærområdet 

• annenhver onsdag og  

• annenhver torsdag 
 
Løypa tar en time, og de som går setter av tiden fra 19-
20.30.  
 
Fra Dag, Valborg og Anna: Vi går og prater med 
ungdommen, viser at vi er til stede og er en trygg 
voksenkontakt. Foreldre som har vært med, er svært 
positive og er glad for å få vite hvor barn samler seg i 
nærområdet (det er ikke alltid der man tror).  
 
Vi skal forsøke å få det gående gjennom sommeren, og 
gå sammen med de to andre skolene. 
 
Vi oppfordrer alle foreldre til å melde seg til 
Facebook-gruppa Trygghetsvandring Bjølsen. Der 
kan du også melde deg på Spond-gruppa, og få vite 
om når vandringene er og når du kan melde deg på. 
Du må ikke gå hver gang.  
 
https://www.facebook.com/groups/2898967577044323 
 
Trygghetsvandrerne erfarer at de allerede har hatt en 
positiv effekt på barnemiljøet flere steder. 
 
Etter hvert kan det også bli aktuelt å stille opp på 
arrangementer som vakt, men ikke per nå. 
 
Bruk av Vipps-konto 

FAU har anskaffet en Vipps-konto, og stiller seg positiv 
til klasser som ønsker å låne denne om de skulle ha 
arrangementer der de har behov for å ta en form for 
betaling (basarer, innsamlinger osv) 

https://www.facebook.com/groups/2898967577044323
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God sommer! 
Årets FAU har hatt sitt siste møte. Vi ønsker alle 
foreldre og elever på Bjølsen skole, samt ikke minst 
ledelse, lærere og AKS-ansatte en riktig god sommer i 
nok et pandemiår! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt 
 
 
 

  

 

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

 Internasjonal dag Dag, Siri, Vibeke  

 Innkjøp av saft/vannkanner og kaffekanner 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

