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FAU møtereferat Bjølsen skole 

 

Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 03.04.17 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Sunniva 1b   

2a Anders 2b Pål  

3a Øystein 3b   

4a   4b Ketil  

5a  Håvard 5b Ingvil  

6a  6b   

7a Mikael 7b   

8a  Trude 8b Bodil 8c Maja 

9a  Line 9b   9c 

10a   10b Jon 10c Liv Arnhild 

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen:  

Møteleder Bodil Arnegaard  

Referent Ingvil S. Lyng 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor 

 

 

Sak nr Innhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

1 Innkalling til FAU møte ble godkjent 

 

  

2 Referat fra forrige FAU møte ble godkjent 

 

 

 

 

3 Informasjon fra leder FAU 

 

1)Trafikksituasjon – svar fra Bymiljøetaten: Skal vi jobbe 

videre med denne saken?  

Bydelsadministrasjonen er i full gang med å kartlegge 

behov for sykkelparkeringsplasser, skiltendringer og 

trafikksikkerhetstiltak for syklende og gående i bydelen 

vår. De skal spille inn en samlet liste til Bymiljøetatens 

sykkelprosjekt og skiltmyndighet i starten av mai. 

FAU har så langt følgende innspill: 

 Sykkelparkeringsplasser i nærhet av skolen,  ved 

 

 

 

 

 

ALLE 

Frist 4. Mai 

for innspill til 

FAU leder 
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Sagene Samfunnshus, Ungmetro, 

skatehall/idrettsarena, biblioteket 

 Trafikksikkerhet I Bergensgata  i kryss ved 

Maridalsveien 

 Trapper ned fra Bjølsen parken til  gata 

Kongsvinger gata – trenger flere fotgjengerfelt. 

Fjerne noen av bilparkeringen for å få mer 

oversikt. 

 

2)Storforeldremøte : referat fra møte med Arild 

FAU bør tilby barnevakt på storforeldremøte 

Ev. spørsmål om læringsmiljø (ikke enkeltelevsaker, men 

mer generelle) sendes inn til Arild i forkant 

Viktig med tydelig agenda – invitere 6.+7. trinn på 

Lilleborg 

 

3)Skolebehovsplan- høringsfrist 15. juni  

Bodil sender ut skolebehovsplanen. 

 

 

4)Fotografering v/Anders: Foto Norden blir valgt. 

 

5)Idedugnad Sagene 22. mars:  

Det var mye informasjon om tiltak som er igangsatt. 

Informasjon ble gitt fra: 

SAIFF 

Sagene IF 

Nærmiljøpatrulje  

UngMetro 

Kunstmiljøet ved Sagene samfunnshuset 

Skolen deltok ved Mari Ann Berg 

Ungdommene har deltatt med ideer til hva som gir de en 

god hverdag i bydelen. 
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6)Skolekorpset avholder bokmarked 23.-24. april i 

skolens gymsal.  

7)Vedr. årshjul – valg av FAU-leder er i september og 

ikke i april. 

 

4 Valgt av ny DS (Driftstyre) representant etter Inger 

Langeggen: 

Øystein 3a  

 

  

 

 

5 Arbeidsgrupper: 

 
- Spisesituasjonen: Det er lagt inn 20 min. spising 

neste skoleår. 

 

- Storforeldremøte: Avholdes i april/mai. Skolen 

jobber videre med FAU sine innspill og 

samarbeider med aktuelle aktører. 

 

- Tema på foreldremøter: 

9. trinn har hatt foreldremøte der både elevene og 

foreldre var tilstede og hadde diskusjonsgrupper 

om språkbruk.  

 

  

6 Eventuelt: 

- 7. trinn har hatt vellykket diskokveld på 

Ungmetro med Lilleborgelever. Ca. 60 elever 

tilstede. 

 

- Rektor nevnte et ev. forsøk med mobilhotel: Å 

samle inn elevenes telefon for skoledagen. Kan 

være verdt å prøve, men det må sjekkes om det 

faktisk er lov. 

 

- Det jobbes med en garderobeløsning. Det er 

brannvernkrav som vanskeliggjør de gode 

løsningene. 
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- Behov for RUSKEN. Hva er rutinene på plukking 

av søppel før elevene med tanke på sprøyter og 

annet farlig avfall. 

 

- SMU-grønt prosjekt neste skoleår. Pål har hatt 

samtale med Mari Ann om dette. 

 

 

FAU leder 

undersøker 

med rektor 

 

Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter – Saker som er aktuelt å jobbe videre med: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 

ansvarlig 

Frist 

    

 Kulturforum på Bjølsen. Et viktig tiltak for 

elever ved Bjølsen. Det er behov for at foreldre 

engasjerer seg. Ta kontakt med Jon Zickfeldt 

for mer informasjon: jonz@mac.com 

.  

 Behov for et møte ifht nettvett/nettbruk både 

på ungdomstrinn og barnetrinnet. Bør tas 

ordentlig tak i til neste år, slik at det blir et 

tilbud til foreldre og til barn.  

 

Samarbeid med Nordpolen, Sagene og 

Lilleborg er så vidt igangsatt- skal dette 

videreføres bl. annet? 

  

 Grønne milder . Frist 1.feb. Sees på til høsten 

2017 

  

 Rutiner for sammenslåing av klasser 

FAU lager et skriv med erfaringer omkring 

sammenslåing til info for fremtidige som vil 

oppleve dette. 

Innspill: 

FAU anbefaler at både FAU-rep og 

klassekontakt innkalles til drøftingsmøter med 

ledelse, god varsel ved innkalling og 

påminnelse om taushetsplikt!!  

  

    

 

 

AKTUELLE LENKER: 

Foreldreutvalget for grunnskolen  

Bjølsen skoles hjemmesider  

Utdanningsetaten 

Ung Metro og Fritidsklubber 

 

TIPS til lån av lokaler: 1.etasje i Drøbaksgata 1, eies av Boligbygg og driftes av 

bomiljøvaktene. 

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

