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FAU 

 

Møtereferat FAU Bjølsen skole 

 

Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 6. januar 2020, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Adrian Bjørge 
Hege Jørgensen (vara) 

1b Siri Edelsteen 1c  

2a  2b Jannicke 
Winsnes 

2c Carl Chr. Tjelle 

3a Vibeke Johnsen 
Dag Høstland (vara) 

3b Hanne Isdal 3c  

4a  4b Kristian 
Larsson 

 

5a Jan Hammarstrøm 5b Kristine Holte  

6a Toril Strande 
Ødegårdstuen 

6b Paal R. 
Peterson 

 

7a  7b   

8a Valborg Dyngvold 8b Gaute 
Fredriksen 

8c Cecilie Lofseik 
Cathrine Pedersen 

9a  Mirjam Harr 
Gunnufsen 

9b Magnhild 
Aasan Brajic 

Ragna Lindboe 

10a Mejgan Honaryar 
Heydari 
 

10b Elisabeth 
Bjørnbekk 

10c  
 

Fra driftsstyret: Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Rektor Arild Lillehagen 

Møtelede
r Mejgan Honaryar Heydari 

Referent Siri Edelsteen 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor 

 
 

Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging 
 /ansvarlig 

Frist 

20/1 Godkjenning av innkalling  
Godkjent. 

  

20/2 Div. informasjon ved rektor Arild Lillehagen 
Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver gjennomføres for 5. og 8. trinn. I 
tillegg gjennomføres det en retest for 9. trinn, hvor 
prøven for 8. trinn tas igjen for å måle utvikling. Alle 
prøvene er digitale. 
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Resultatene for Bjølsen skole finner dere på 
skoleporten.udir.no. 
 
Den overordnede ambisjonen til Bjølsen skole er å 
ligge over Oslogjennomsnittet.  
 
Bjølsen skole har i flere år hatt gode resultater på 
nasjonale prøver for 5. trinn. Også i år er resultatene 
veldig gode – og godt over oslosnittet. 50 prosent er 
på ferdighetsnivå 3 (det beste) i lesning og 54 prosent 
er på nivå i regning. 
 
På 8. trinn er resultatene under oslosnittet. 34 prosent 
er under kritisk grense på lesning og 29 prosent er 
under kritisk grense på regning. Skolen lager 
individuelle planer for alle elever som har resultater 
under kritisk grense.  
 
9. trinn hadde gode resultater på nasjonale prøver i 
fjor og resultatene i år viser god fremgang, særlig på 
på regning. 
 
Generelt viser resultatene at bjølsenelevene i lesing er 
best på sammensatte tekster og strever litt mer med 
skjønnlitterære tekster.  
 
Budsjett 2020 
Rektor orienterte kort om skolens tildelte budsjett for 
2020. 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. Skolen må også 
bære kostnadene ved implementering av ny lærerplan 
selv. 
 
Rektor informerte om at skolen er ikke i en situasjon 
hvor det må kuttes i stillinger eller gjøre 
omorganiseringer som følge av budsjettet for 2020. 
 
Fagfornyelsen – ny lærerplan 
I 2020 skal skolen ha et omfattende arbeid for å 
forberede innføring av nye lærerplaner i august 2020. 
De nye lærerplanene vil bl.a. stille større krav til 
tverrfaglighet og aktiv deltagelse fra elevene. Rektor 
viste til at resultatene fra trivselsundersøkelsen viser 
at Bjølsen skole må jobbe med å bli bedre på 
elevmedvirkning. 
 

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/bjoelsen-skole
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Skolene vil selv måtte bære hoveddelen av 
kostnadene ved implementering av nye lærerplaner. 
Det er ikke gitt statlig støtte. De største kostnadene er 
knyttet til digitale hjelpemidler. 
 
Implementeringen vil ta tid og gjennomføres stegvis.  
 
FAU inviterer rektor til et nytt møte for å informere mer 
om fagfornyelsen og om resultatene fra 
trivselsundersøkelsen i løpet av skoleåret. 
 
Oppfølging etter ambulansekapringen på Torshov 
I etterkant av episoden hvor en ambulanse ble kapret 
på Torshov, har det kommet spørsmål fra foreldre om 
skolens rutiner ved uønskede hendelser i skolens 
nærmiljø. 
Rektor bekreftet at skolen har en beredskapsplan til 
internt bruk ved hendelser på skolens område. Når det 
gjelder den aktuelle hendelsen på Torshov, ble skolen 
ikke varslet av politiet. Det er ikke faste rutiner for en 
slik varsling. Skolen er bedt om å rapportere om 
hvordan de håndterte hendelsen og har i sin 
tilbakemelding gitt beskjed om at skolene må få 
varsel, dersom de skal kunne gjøre tiltak. Da skolen 
fikk vite om hendelsen, var mange elever allerede på 
vei hjem. Skolen fikk kontakt med politiet som 
rapporterte om at situasjonen var avklart. 
 
Mobilhotell for ungdomstrinnet 
Som følge av gode erfaringer med løsninger i enkelte 
klasser, har skolen anskaffet mobilhotell for 
ungdomstrinnet. Låsbare skap er montert i hvert 
klasserom. Skolen vil ha en prosess med elevene og 
elevrådet om hvordan ordningen skal være. Mer 
informasjon om dette kommer. 
 
Samordning av prøver 
På forrige FAU-møte etterlyste representantene fra 
ungdomstrinnet bedre koordinering av prøver. Rektor 
vil minne de aktuelle lærerne om at prøver skal 
koordineres og at det skal lages en felles prøveplan i 
samarbeid med elevene. 
 
Foreldremøter 
Foreldremøter skal planlegges i samarbeid med FAU 
og klassekontakt. Rektor vil gi lærerne beskjed om at 
de skal ta kontakt med klassekontakt om planlegging 
av foreldremøter. 
 
 



 

4 
 

20/3 Kort om ledere i FAU 
Mejgan Heydari ønsket å trekke seg fra sitt verv som 
styreleder. Dag Høstland overtar Mejgans plass i 
styret. Han representerer 3A. FAU besluttet på 
skoleårets første møte at FAU-styret skulle bestå av 
tre personer som representerte småskole-, mellom- og 
ungdomstrinnene. Ingen fra ungdomstrinnet ønsket å 
melde seg til styret, så det var enighet om å se bort fra 
den beslutningen. Det stilles ingen krav om en slik 
fordeling i FAUs vedtekter. FAU-styret består nå av 
Paal Richard Peterson, Dag Høstland og Siri 
Edelsteen som vil fordele oppgavene seg imellom.  

  

20/4 Arbeidsgrupper 
Utgikk grunnet mangel på tid.  

  

20/5 Eventuelt 
Vi har fått avklart at FAU har en konto med tilstrekkelig 
midler til at vi kan gi støtte til kurs i nettvett for 5. og 6. 
klasse. 
 

  

 
Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

    

    

 
 
 
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

