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FAU møtereferat Bjølsen skole                                                    

 
Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 2. desember 2019, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Adrian Bjørge 
Hege Jørgensen (vara) 

1b Siri Edelsteen 1c Janne Strand 
(vara) 

2a Einar Hanisch 2b Jannicke 
Winsnes 

2c Carl Chr. Tjelle 

3a Vibeke Johnsen 
Dag Høstland (vara) 

3b Hanne Isdal 3c Maren Dølgaard 
Eid 

4a  4b   

5a Jan Hammarstrøm 5b Kristine Holte  

6a Torill Ødegård 6b Paal R. 
Peterson 

 

7a  7b   

8a Oscar Sansuan 8b Gaute 
Fredriksen 

8c Cecilie Lofseik 

9a  Mirjam Harr 
Gunnufsen 

9b   

10a Mejgan Honaryar 
Heydari 
 

10b  10c  
 

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen:  
Møteleder Mejgan Honaryar Heydari 

Referent Siri Edelsteen 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor 

 
 

Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging 
 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  
Godkjent. 

  

2 Godkjenning av referat fra møtet 4.11.2019 
Godkjent. Heretter sender referent ut utkast til 
referat på e-post til møtedeltagerne slik at referatet 
kan godkjennes skriftlig innen en uke.  

Siri 9.12.19 

3 Utvikling av Advokat Dehlis plass 
Bydel Sagene v/Martin Svingen Refseth og Hodan 
Ahmed informerte om Sagene bydelsutvalgs vedtak 
om å videreutvikle Advokat Dehlis plass til et mer 
attraktivt byrom. Bydelsadministrasjonen er nå i en 

Siri/alle 17.12.19 
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fase hvor de innhenter synspunkter på hvordan 
plassen fungerer i dag, og hvordan den bør være i 
framtida. Mer informasjon om saken finnes på Bydel 
Sagenes hjemmesider. 
Alle er velkomne til å sende sine innspill til 
bydelsadministrasjonen v/bydelsplanlegger Martin 
Svingen Refseth 
(martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no).  
 
FAU er positive til planene om å utvikle Advokat 
Dehlis plass. Umiddelbart i møtet kom det 
tilbakemelding om man ønsker seg et uteområde 
som kan være fleksibelt med tanke på ulike typer 
bruk og at hele området rundt plassen bør ses i 
sammenheng. FAU ønsker mindre biltrafikk i 
skolens nærområde, men det er behov for noen 
parkeringsplasser som gjør det mulig å levere og 
hente barn med bil når det er nødvendig. FAU 
sende over innspillene som kom i møtet. 

4 Innspill til strakstiltak for sikker skolevei 
FAU Bjølsen skole har mottatt brev fra Bydel 
Sagene hvor vi oppfordres til å komme med innspill 
til strakstiltak for å gjøre skoleveiene i bydel 
tryggere. I møtet ble særlig tiltak i Bergensgata og 
Kongsvingergata diskutert. Siri sammenstiller 
forslag til tiltak som er kommet inn og sender svar til 
bydelsadministrasjonen innen søndag 8. desember. 
 
Alle står også fritt til å sende forslag til 
(martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no). Forslagene 
skal merkes «Innspill til skolevei». 
 
Skolen og foreldre oppfordres også til å bruke 
trafikkagenten (www.trafikkagenten.no) som er et 
verktøy hvor elever kan melde inn positive og 
negative erfaringer med skoleveien sin. 

Siri/alle 8.12.19 

5 Godkjenning av reviderte vedtekter for FAU ved 
Bjølsen skole 
Reviderte vedtekter er godkjent og gjeldende. 

  

6 Valg av en FAU-leder 
Paal Richard Peterson er valgt til en av tre ledere i 
FAU for resten av skoleåret. Han representerer 
mellomtrinnet. 

  

7 Valg til representant til Skolemiljøutvalget (SMU) 
fra ungdomstrinnet. 
Gaute Fredriksen som representerer 8B ble valgt. 

Siri gir 
beskjed til 
SMU. 

 

8 Valg av to vararepresentanter til skolens 
driftsstyre. 
Mirjam Harr Gunnufsen og Dag Høstland ble valg. 

Siri gir 
beskjed til 
driftsstyret. 

 

mailto:martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no
mailto:martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no
http://www.trafikkagenten.no/
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9 Arbeidsgrupper 
Småskolegruppa diskuterte tilbakemeldinger til 
AKS, blant annet når det gjelder garderober. Alle 
foreldre oppfordres til å ta opp spørsmål med AKS 
direkte. Generelle problemstillinger kan også 
sendes til Hanne Isdal, som er FAUs kontaktpunkt 
mot AKS. 
 
Ungdomstrinngruppa vil ta opp med skolens ledelse 
om lærerne i større grad kan samarbeide om 
prøvetidspunkter, slik at ikke alle prøver kommer 
samtidig. 

Mejgan 
videre-
formidler 
spørsmål 
fra 
ungdoms-
trinnet. 

 

10 Eventuelt 
a) AKS har bedt om hjelp til veiledning med 

brukerundersøkelsen torsdag 5.12. 
AKS har sendt ut en egen forespørsel om dette. 
FAU-kontaktene i 1.-4. klasse minner foreldrene om 
behovet. 
 

b) Støtte til nettvettkurs for 5. og 6. klasse 
(foreldre og barn) 

FAU vil støtte halvparten av kostnadene til 
nettvettkurs. Dette utgjør 3 500, pluss halvparten av 
reisekostnader. Skolen støtter den andre halvdelen 
av kostnadene. Dette er et formål FAU vil støtte i 
fremtiden uten at det er nødvendig å løfte som egen 
sak, forutsatt at kostnadene er om lag de samme og 
at FAU har midler til disposisjon. 
 
 

a)1.-4. 
kontaktene  
 
b)Siri finner 
ut av hvem 
som har 
disponering
smyndighet 
over FAUs 
midler nå, 
og hvor 
mye vi 
eventuelt 
har til 
rådighet. 

a)snarest 
 
b)snarest 

 
Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

4.11.19 Det er ønskelig med en orientering om 
skolens rutiner/beredskapsplaner ved 
hendelser i skolens nærmiljø. Dette med 
utgangspunkt i flere enkeltepisoder i 
kjølvannet av «ambulansekapringen». 

FAU-styret 6.1.2020 

    

 
 
 
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|district_1668

