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Deltakere

 

1a Therese
Corneliusen

1b 1c Gerber Dekker

2a Cathrine Kleivdal 2b Elisabeth
Langeland

2c Elham Abbazi  

3a 3b Kari Risvold Vikan 3c Martin Holter

4a Janne Strand 4b Einar Hanisch 4c

5a Mona Drage 5b 5c Alexander
Haugli

6a Anneli Melblom 6b  Dag Høstland  

7a  Liisa Maja
Pettersen

7b  

8a 8b Katherine
Nordhus

8c Cecilie Heramb 8d Guy
Kværnberg

9a 9b Ida Michaelsen 9c Vemund Olsen 9d Toril S

Ødegårdstuen

10a
 

10 b 10c

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan

Møteleder Cathrine Kleivdal

Referent Ida Michaelsen

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

Velkommen og godkjenning av innkalling 

Punkt 3 utgår; 3. Alf Waage snakker om uteområder på skoler og hvordan de kan være en
ressurs for nærområdet. Waage meldt forfall, punktet  flyttes til januar Trafikksikkerhet går inn i
stedet.

.

 
 

1 Rektor Thomas Wollan orienterer om siste nytt

Oppussing på 1.-7. skole
Rektor har hatt møter med prosjektansvarlig i etaten, grundig
gjennomgang av hvordan skolen skal disponere rommene
best. Lovet budsjett før jul. Etter dette skal de besøke
møbelleverandører for innkjøp til biblioteket;  stoler til ulike
soner.

Møte om uteområdene, ikke kommet lenger enn sist. Er lovet
benker, maling på asfalt, bygge på eksisterende apparat.

AKS
19 søkere på AKS-leder. 7 innkalt til intervju. Innstilling klar før
jul. Fungerer fint nå, ønsker beskjed dersom noen har andre
opplevelser.

Trivsel og miljø
Rektor har sjekket plan for trygt skolemiljø fra 2018, den har
blitt tatt opp til diskusjon i ledelsen og AMU. Tar tak i den
fremover. Bunnlinja er gode og trygge lærere som driver god
klasseledelse.

Strategisk plan: Hovedvekt på elevsamtale. Ung Metro blir
åpnet i friminuttene. Klassene på ungdomstrinnet roterer
gjennom uka. 8. klasse har prioritet med 2 dager i uka.

Inkluderende undervisning: Elevene blir tatt med på
planlegging og gjennomføring av undervisningen.
Medbestemmelse. Lærer tar hensyn til den enkelte, men på et
vis som likevel skaper fellesskap i klasserommet.

Varslingsrutiner: Er ingen formell varslingsrutine i Oslo
kommune. Kan varsle fysisk, ringe eller sende e-post.
Mobbeombudet mener det er en tilstrekkelig løsning. Blir gjort
kjent gjennom Skolemelding

 
 
 
 
 
 



Nasjonale prøver
Fornøyde med resultatene. Gjennomgang av årsaken til gj
føring av nasjonale prøver. Resultatene er langt over snitt
både for Oslo og nasjonalt.

1. klasse: Langt over nasjonalt niva på særlig lesing,
regning og engelsk

2. Klasse: lesing langt over nasjonalt gj snitt, spesielt
godt resultat. På snitt i regning.

Noe av årsaken til gode resultater ligger i LK20, ny læreplan,
viktig. Løfter elevene faglig gjennom en spesialdesignet lese-
og skriveplan for Bjølsen. Hentet inn ekstern hjelp. Alle lærere
har ansvar for legge til rette for grunnleggende forståelse i
lesing og skriving. Forutsetninger bygges for å kunne hente ut
informasjon fra tabeller, grafer etc. Systematikk i forbindelse
med lesing og skriving.

Foilen som rektor viste blir sendt med referatet som vedlegg.

2 Innledning ved rektor ved Voldsløkka skole, Kjersti
Svendsen.

Jobber foreløpig alene. Ass rektor starter over nyttår. Admin
leder også ansatt. Intens rekruttering til samtlige stillinger.

8-parallell ungdomsskole, 240 elever pr trinn. 60 elever i
gruppe, 4 kontaktlærere. 2 klasserom. Elevene skal kjenne
eierskap til klasserommene.

Organisering tilpasset gruppestørrelsen. Ett trinn pr etasje,
der sitter også lærerne.

Skolen er stor, og har ekstra mange rom. Inneholder
Kulturstasjon, dansesal og Black box, Prøvesaler. Voldsløkka
scene er navnet på den nye scenen. Satser på godt
samarbeid med Kulturskolen.

Gode fasiliteter. Fine uteområder. Grønn tråd i skolen som
handler om bærekraft og sirkulær økonomi. En av 6 skoler i
Europa som er del av ARV.

Les mer her:
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/200-millioner-eu-kroner-ti
l-arv-prosjektet/

https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/200-millioner-eu-kroner-til-arv-prosjektet/
https://www.sintef.no/siste-nytt/2021/200-millioner-eu-kroner-til-arv-prosjektet/


Garderober på plass. Uterområder vil brukes i undervisning,
Obikhallen brukes som gymsal. Idrettsbygning planlagt ferdig i
2027. Denne blir stor med med håndballhall og 2 gymsaler.

4 mottaksklasser skal også være på plass fra høsten. Egen
seksjon. Kan muligens delta inn i noen praktiske el estetiske
fag. Være en del av skolen.

Foreløpig er det kun Bjølsen som skal over i 9. og 10. på
Voldsløkka. Elever fra Berg busses til Engebråten, men
enkeltelever vil nok søke seg til den nye nærskolen. Fyller på
klassene, frist for søknad 17. mars, svar blir gitt 20. april.
Først etter denne datoen vil rektor kjenne til det totale tallet på
elever i 9. og 10. trinn.

Planen er å holde på gruppene - ikke bryte opp klassene,
men det vil bli noen endringer i lærerkabalen.

Ungdomstrinnene gikk til eget videre møte med Kjersti Svensen

mens småtrinnene ble igjen og fortsatte med punkt om nettvett og

eventueltpunktet trafikk.
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Nettvett, Det er gjennomført kurs med Barnevakten i flere trinn

tidligere år og styret hadde invitert to av representantene som har

organisert og deltatt på dette fra sine trinn,- Dag Høstland og

Kristine Holte for å dele sine erfaringer med dette kurset.

Oppsummert ble det nevnt at kursene var litt ujevne og at de traff

godt på noe og ikke så godt på annet. Det ble kommentert at det

var noen mangler i forhold til alt hva som man kunne ønsket ble

med i et slikt kurs.

FAU er åpne for at klasser finner andre kursholdere og at støtte til

kurs kan søkes om via mail til FAU.

FAU ønsker at nettvett og kunnskap om lovverk/personvern og

sikkerhet på nett er en del av det som læres på skolen siden skolen

har tatt i bruk digitale verktøy i læringen.

FAU skal også undersøke andres skoles erfaring med nettvett kurs.

FAU styret  

4
Eventuelt: Trafikksikkerhet ble ønsket tatt opp av flere.

FAU styret



Dette rakk vi ikke å snakke igjennom så godt, og FAU styret sender

ut en mail med en oppsummering av det som har blitt diskutert og

jobbet med på dette temaet tidligere ved FAU på Bjølsen.

Et forslag fra FAU styret er at en arbeidsgruppe kan se på å starte

prosess med Hjertesone for Bjølsen skole. Dette blir med som punkt

på neste møte.

Neste FAU-møte er mandag 16.01 Godt nyttår!


