
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Zoom 
Møtedato 07.mars 2022, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a Cathrine Kleivdal 1b Kristin Torjesen 
Marti 

1c  

2a  2b Heidi Sjetne  2c Frode Thoen 

3a Magnar Solhøy 
Setekleiv 

3b Ida S. Danbolt   

4a Steffan S. Løssfelt 4b Ida Mikalsen 4c Alexander Haugli 

5a Vibeke Johnsen 5b Frode Thoen, Dag 
Høstland 

 

6a 6b Nicola Karcher   

7a  7 b Kristine Holte   

8a Anders Frogner 8b  8 c Mathias 
Theissen 

 

9a  9b Grethe Moen 
Johansen 

9c Geir Hornes 

10a Ida Mikalsen 
  

10 b Kine Bjørkdahl 10c Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan 

Møteleder Vibeke Johnsen 

Referent Vibeke Johnsen 

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 

1 Velkommen og godkjenning av innkalling  
  

  



. 

2 
Rektor Thomas Wollan orienterte ut fra innkomne saker 

1. Nettvett-kurs: Skolen har sagt seg villig til å dele på 
regningen for nettvettkurs med FAU.  

(Generell info fra FAU: Nettvettkursene skal i hovedsak holdes på 
kveldstid for foreldre og elever, pluss evt lærere. I enkelte tilfeller 
kan kurset holdes på dagtid bare med elever. 

Det er foreløpig innvilget tre søknader om å få holde kurs i såkalt 
nettvett, eller barn (og foreldres) digitale kommunikasjon. FAU 
godkjenner søknadene.)  

2. Ønske om oppgradert skolegård ved overgang til ren 
barneskole. 

Bjølsen skole skal bli ren barneskole i 2023. FAU har spilt inn at det 
også bør speile seg i skolegården, blant annet med flere 
lekeapparater. Det er rektor enig i, og han mener det er viktig å ha 
FAU med som pådytter og initiativtaker. Planleggingen av ren 
barneskole vil starte for fullt med Utdanningsetaten høsten 2022. 
Rektor har imidlertid spilt inn allerede for grunnskoledirektøren 
FAUs ønske om å se på utearealene. Det er et stort prosjekt å legge 
til rette for barneskole både innvendig og utvendig. 

Rektor Thomas vil også gjerne understreke at han har hatt gode 
opplevelser når han nå med jevne mellomrom inspiserer i 
friminuttene.  

Tips fra 1 Bs representant: Ila skole har fått til en skolegård som 
legger til rette for lek og læring, og kan være noe å se på. 

3. Bjølsen skole og rehabilitering av Lilleborg skole: Lilleborg 
skal rehabiliteres over flere år fra 2023. Utdanningsetaten 
og skolen ser på ulike muligheter for elevene på Lilleborg 
skole, og har derfor vært i kontakt med rektor for å se om 
Bjølsen skole har plass til Lilleborgs 1.-4. trinn i to år. Skolen 
har skrevet et tilsvar der de skriver at det kan bli trangt 
med åtte klasser med dertil lærere, men har spilt tilbake at 
skolen kan huse Lilleborgs kommende 1 og. 2. trinn de to 
årene. Dette er imidlertid en pågående prosess, der man 
foreløpig ser på mange ulike alternativer for Lilleborg skole. 

4. Bjølsens overgang til ren barneskole: Arbeidet starter for 
fullt høsten 2022. Rektor sier Utdanningsetaten har gode 
rutiner og prosedyrer for overganger fra 1-10 til 1.-7- skole, 
og skal støtte Bjølsen i arbeidet. Rektor Thomas har 
erfaring med å starte opp nye skoler. FAU vil bli involvert i 
arbeidet. 

5. Kortinfo:  

  
  
 

  
  
  
  
  
  



- Parsellhagen: Bjølsen skole har parsell i skolehagen, som 
blir mye brukt på barnetrinnet mest.  

- Isete fotballbane og skolegård. Rektor er klar over at det i 
år har vært ekstra isete. Og håper på bedre tider nå som 
våren kommer. 

6. Advokat Dehlis plass’ parkeringsplass skal gjøres om til 
torg/park: Skolen er bedt om å komme med innspill til 
Bymiljøetaten om hva som er skolens behov. 

7. Pandemien: Skolen merker lite til pandemien nå. Lite 
smitte blant personalet og elever. Det er veldig deilig! 

8. Å snakke med elever om krigen i Ukraina: Rektor 
informerte alle ansatte etter vinterferien om viktigheten å 
snakke med elevene om det som skjer i på en skikkelig 
måte. 

9. Beredskap og jodtabletter: Skolen fikk jodtabletter i 2020 
og har bedt om flere nå i takt med økende elevtall. I 
etterkant av FAU-møte blir det sendt ut skolemelding der 
alle foreldre må skrive under samtykkeskjema om at skolen 
kan gi elever jodtabletter ved en atomhendelse. Rektor var 
opptatt av ikke å overdramatisere. 

10. Inkluderende tilbud i storefri for ungdomsskoleelever 
Foreldre på 8. trinn spiller inn at de ønsker at det jobbes 
med et mer inkluderende tilbud til elevene i storefri. De 
opplever at elever sier at det sosiale liv i friminuttene finner 
sted utenfor skolegården uten at de voksne ser hva som 
foregår og det er få møteplasser for de som ikke har noen å 
henge med. Før pandemien holdt UngMetro åpent. Er 
dette en avtale som fremdeles står ved lag? Rektor sjekker 
opp. På andre skoler åpner man for eksempel 
skolebiblioteket, det er også et sted hvor voksne kan støtte 
opp det sosiale. 

Rektor noterer seg dette også da de siste elevundersøkelsene i den 
norske skolen generelt viser at mobbetallene har gått litt opp under 
pandemien. 

 

3 
AKS-tilbud, eksterne, foreldrebetalte kurs og FAUs formidlerrolle 

Aks-kontakt Nicola Karcher har hatt samtale med alle tre AKS-
lederne på bakgrunn av at de ikke lenger får lov å tilby 
foreldrebetalte kurs på AKS-planen i AKS-tiden. AKS spurte før 
februarmøtet om FAU kunne ta på seg en formidlerrolle av disse 
kursene.  

I samtalen med FAUs AKS-kontakt, kom det frem at AKS selv føler 
de kan gi et variert tilbud uten disse kursene, men at de har 
oppfattet at foreldrene savner disse.  

  
  
  
 
  

  



Rektor Thomas er øverste sjef for AKS. Han sier at det er blitt klare 
regler om at kurs på AKS-planen må være gratis. Verken han eller 
AKS har noe imot at FAU formidler kurs i AKS-tiden, og AKS kan 
være behjelpelig med å følge elever, men FAU må stå for 
avtaleinngåelse, rombestilling, og oppfølging av kurs, barn og 
kursholdere. FAU har ikke tatt stilling til om vi ønsker det. 

FAU ble enige om at vi spør Taina Calenius eller en av de andre AKS-
lederne om de kan komme på neste FAU-møte for å fortelle litt mer 
om sitt tilbud før vi konkluderer i saken. 

4 
17. mai: 

Barnetoget i Oslo går mellom klokken 10.00 og cirka 13.30. 4. trinn 
er i gang med å planlegge årets 17. mai-arrangement på skolen 
sammen med klassekontaktene. Mer informasjon vil følge. 

   

5 
Foreldrekonferanse 23. mars i regi av Oslo kommunale 
foreldreutvalg 

23. mars 1730-2030 arrangerer Oslo kommunale foreldreutvalg 
eller KFU konferanse. Temaet er En skole for alle. Konferansen er 
åpen for alle interesserte og foreldre kan melde seg til 
faubjolsen@gmail.com, så melder vi dere på innen 16. mars. 

    

6 
Eventuelt:  
Gassbeholdere rundt Bjølsen skole – Trygghetsvandring  

Trygghetsvandrerne informerer foreldre om at det er funnet små 
gassbeholdere på Voldsløkka og ellers rundt skolen. Dette er 
kommersielle gassbeholdere av ulik størrelse, hvor drivgass 
blir pustet/sniffet i konsentrert mengde (gjerne fra en 
ballong) for å oppnå rus. Dette kan være svært helseskadelig 
og i verste fall forårsake hjertestans. Beholdere selges fra 
snap-kontoer. Snakk gjerne med ungdommene om dette og 
farene knyttet til bruken. 

Trygghetsvandrerne trenger flere trygge voksne som ønsker å gå 
rundt i bydelen en gang iblant. 

Les mer på 
https://www.facebook.com/groups/2898967577044323 
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