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Deltakere

 

1a Therese
Corneliusen

1b Audun Solli 1c Ole Andre
Hatlem

2a Cathrine Kleivdal 2b Elisabeth
Langeland

2c  

3a Øystein Elgarøy, 3b Kari Risvold Vikan 3c Helena Nilsen

4a Janne Strand 4b Einar Hanisch 4c

5a 5b Hanne Krogenæs 5c Alexander
Haugli

6a Anneli Melblom 6b  

7a  Liisa Maja
Pettersen

7b Nicola Kärcher  

8a Gaute Fredriksen 8b Ida M Bakkelund 8c Cecilie Heramb 8d Guy
Kværnberg

9a Elisabeth Schwabe
Hansen

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

Ødegårdstuen

10a Ketil Klepsvik
 

10 b 10c Lisa B Hansen

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan

Møteleder Cathrine Kleivdal

Referent Cathrine Kleivdal

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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1
Rektor orienterte

- Skoleadministrasjonen og rektor støtter inn i AKS i den
vanskelige perioden som har vært, og Tone Karoline
har trådt til og vært en stor ressurs i AKS.

- Rektor takket FAU for at det var sent krans på vegne
av foreldrene til Tainas bisettelse.

- Ombygging av skolen,- det har vært mye
møtevirksomhet om “Bjølsen 1.7”, og det er mye som
skal på plass med bla rombruk og møbler..

- Uteområde (PS sjekk uranienborg skole)
Det ligger ingen ekstra midler til uteområdene i planen per nå,
og rektor håper at FAU arbeidsgruppe kan jobbe med initiativ.

- Rektor ved Voldsløkka ungdomskole skal komme før
jul og orientere ansatte på ungdomstrinnet.

 
 
 
 
 
 

2
Audun Solli holdt et innlegg om Trivsel og skolemiljø, spesielt
rettet inn på skjerpingen i lovverket (opplæringsloven) som ble
gjort i 2017. I paragraf 9a er det en betydelig skjerping av
regelverket og det ligger i den en aktivitetsplikt for skolen til å
ta tak i innmeldte saker.

Det ble en spennende og god diskusjon etter innlegget og
rektor var tilstede og svarte på spørsmål og hvordan det
jobbes med dette på Bjølsen skole.

Rektor kommenterte at han setter pris på diskusjonen og at
FAU tar dette opp. På Bjølsen skal han som rektor orienteres
om alle slike saker. Skolen ønsker å jobbe forebyggende og
ha fokus på vennskap og styrke relasjoner. Alle saker skal få
tilpassede tiltak og tiltakene må justeres til de funker.

Det ble mange spørsmål og innspill fra foreldre
representantene. Vi ser at dette temaet engasjerer og vi bør
besøke det igjen og holde det med oss i fremtidige møter.

3
Det er gjennomført et arbeid på Bjølsen skole for å se på leksene.

Arbeidet har vært et samarbeid mellom lærerne og skoleledelsen.

det vil komme mere info om dette arbeidet i løpet av våren.

 
 

4
Etter temakvelden på Nordpolen er det et ønske fra flere

representanter at vi kan gå videre med temaet, og da gjerne med

litt balansert informasjon.  FAU styret går videre med dette når

ungdomsrepresentanten i styret er på plass.

FAU styret  



5
Arbeidsgruppa for utemiljø ble dannet av foreldre representanter i

og utenfor FAU. Den består av Hanne Krognæs, Therese

Corneliusen, Alf Waage og Kari Vikan. Det ble en fagsterk gruppe og

de skal jobbe med forslag til utforming og søknad.

  

6
Hanne Krognæs informerte litt fra driftstyremøtet. Hun fortalte om

deltagelse fra engasjerte lokalpolitikere som ønsker å fremme

viktigheten av å kunne utvikle uteområdene i skolegården framover.

7
«Oppstart FAU Voldsløkka 2023», kort info om denne
gruppen som er startet med initiativ fra FAU Berg skole.

FAU styret videreformidler kontakt mellom dem og
representanter for ungdomstrinnet.

FAU styret

8
Valg av representant til styret. Det har vært ønsker en representant

inn i FAU styret fra ungdomstrinnet og det fikk vi. Ida Michaelsen

(9b) er nå med i styret.

Det var ønsket med en ny AKS representant fra småtrinnene, men

det var ingen som hadde anledning per nå dessverre. FAU styret

følger derfor selv opp AKS saker inntil videre. Styret er godt

representert fra småtrinnene så det skal bli ivaretatt.

9
Eventuelt:

Parken v , Vi sender ut siste info om planene.

Ros analyse, Det kom opp spørsmål om skolen har gjennomført

eller har planer om å gjennomføre ROS analyse (Risiko-analyse).

Rektor svarte at det er ikke er det per nå , men at en

“Ståsteds-analyse” skal gjennomføres før sommeren.

Neste FAU-møte er mandag 05.12!


