
 

1 
 

  Møtereferat  FAU Bjølsen skole                                                                                  
 
Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 3. februar 2020, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Adrian Bjørge 
Hege Jørgensen  

1b Siri Edelsteen 1c Nina Løvdal 

2a  2b Jannicke 
Winsnes 

2c Carl Chr. Tjelle 
Veronica Johnsen 

3a 
Dag Høstland  

3b Hanne Isdal 3c Maren Dalgaard 
Eid 

4a Markus Grønstad 4b Signy Saxhaug  

5a Jan Hammarstrøm 5b   

6a Toril Strande 
Ødegårdstuen 

6b Paal R. 
Peterson 
Birgitte Hanssen 

 

7a Hadi Rahimi 7b Ketil Klepsvik  

8a Valborg Dyngvold 8b Gaute 
Fredriksen 

8c Cecilie Lofseik 
 

9a  Mirjam Harr 
Gunnufsen 

9b Magnhild 
Aasan Brajic 

Ragna Lindboe 

10a  
 

10b Frank Robert 
Lien 

10c  
 

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen:  
Møteleder Dag Høstland 

Referent Siri Edelsteen 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor, AKS 

 
 

Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging 
 /ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  
Godkjent. 

  

2 Informasjon om UngMetro, aktiviteter og 
samarbeidsområder 
 
Utgikk grunn sykdom. 
 

  

3 Informasjon fra driftsstyret v/Dag Høstland 
 
På forrige møte i driftsstyret stod skolens budsjett på 
agendaen. Rektor informerte om dette også på FAU-

Dag følger 
opp 
spørsmål 
om 
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møtet 6. januar.Budsjettet er justert i henhold til 
elevtallet og det er trukket noe som følge av at færre 
elever har vedtak om særskilt norskundervisning. 
Skolen har også fått overført mindreforbruket på 3 mill. 
kroner fra 2019. Her foreligger det noen bindinger. Det 
er også satt av 400 000 kroner til innkjøp av PC’er og 
200 000 til opplæring i forbindelse med fagfornyelsen. 
Skolen må bære kostnadene ved implementering av 
ny lærerplan selv. 
 
Et annet tema på driftsstyremøtet var motivasjon på 9. 
trinn. Representantene fra elevrådet oppfordret i møtet 
til at dette tas opp som tema i FAU. 
 
I FAU-møtet var det flere som uttrykte ønske om at 
skolen utfordres på om det kan settes av midler til 
psykososiale tiltak med ekstern kompetanse. 

psykososial
e tiltak. 

4 Arbeidsgrupper 
1.-4. trinn diskuterte aktuelle temaer til 
foreldremøtene. 
5.-7. trinn 
8.-10. trinn savner informasjon fra skolens side om 
hvordan de vurderer og jobber med ulike aspekter ved 
ungdomsskoletiden. Psykososialt miljø, læringsmiljø, 
herunder motivasjon og oppfølging av elever som har 
behov for ekstra oppfølging. Gruppa opplever at 
skolen slutter å kommunisere med oss omtrent 
samtidig som ungdommene våre gjør det og etterlyser 
dialog på hvordan vi kan bidra utover å samle inn 
penger til Berlintur. 

Dag følger 
opp 
spørsmål fra 
ungdoms-
skolegruppa 

 

5 Møter FAU våren 2020 
FAU har vanligvis møter første mandag i måneden. I 
april og juni faller disse på fridager. Møtet 6. april 
flyttes til mandag 30. mars. Møtet 1. juni flyttes til 
mandag 8. juni. 

Siri 
reserverer 
personal-
rommet på 
skolen til 
nye 
møtedatoer. 

 

6 Eventuelt 
17. mai komitéen mottar gjerne brukte leker til 
utlodning. Dette kan leveres til Hanne Isdal. 

  

 
Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

    

    

 
 
 
AKTUELLE LENKER: 
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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

