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FAU møtereferat Bjølsen skole 

 
Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 04.12.17 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Anders 1b  1c Rannveig 

2a Markus 2b Frøydis  

3a Ellen 3b Pål  

4a  Anne 4b  Synnøve  

5a  Aina 5b Ketil  

6a  6b Kine  

7a Caroline 7b  

8a Kine 8b Cathrine  

9a   9b  Bodil 9c Maya 

10a   10b Maria 10c  

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen: Arild Lillehagen, rektor og ass. rektor Ingar Pedersen 

Møteleder Bodil Arnegaard  

Referent Anders Schau Knatten 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor 

 
 

Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

1 Innkalling til FAU møte ble godkjent. 
 

  

2 Referat fra forrige FAU møte ble godkjent 
 

 
 

 

3 Informasjon ved rektor og assisterende rektor 
Pedersen har bakgrunn fra flere skoler i Oslo, og vil 
ansvar for  7.-10. trinn. 
 
Nasjonale prøver: 
Ledelsen presenterte resultater fra nasjonale prøver. 
De mener det viktige med nasjonale prøver er å bruke 
dem for å få en indikasjon på hvordan elevene ligger 
an. 
 
Siden det er nokså stor utskifting av elever er det 
vanskelig å sammenlikne utviklingen fra år til år. 
Derfor har lærerne for eksempel sammenliknet 
resultatene for de som også gikk her i fjor i åttende 
med resultatene fra de samme elevene i niende klasse 
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i år. Disse tallene er mer interessante, og her har 
elevene hatt god og forventet utvikling. 
 
Ledelsen forklarte hva de ulike nivåene i nasjonale 
prøver betyr. Nivå én i lesing betyr at du ikke har en 
god forutsetning for å følge læringen på det nivået du 
er på. Nivå to betyr også at du ikke har nådd 
læreplanens målsetning. Ønsker å ha elever på nivå 3-
5. 
 
Resultater fra nasjonale prøver deles ikke ut som 
vanlige prøveresultater, men lærerne bruker dette til 
tilbakemelding i utviklingssamtaler. Foresatte kan 
etterspørre resultater. 
 
Det er veldig høy elevmobilitet på Bjølsen, Oslos fjerde 
høyeste mobilitet, som er en utfordring. Forskning 
viser at hyppig skolebytte påvirker elevenes læring 
negativt. 
 
Ambisjonen er å ligge på Oslosnittet på nasjonale 
prøver.  
 
Annen informasjon: 
Strategisk plan vil bli offentliggjort 20 januar. Sak til 
FAU 
 
Budsjettet for 2018 er ikke klart ennå. Skolen gikk 
med overskudd i 2017, etter en stor innsats for å 
bedre økonomien. 
 
FAU gir skryt for jobben som er gjort med oppussing 
av skolen. 
 
AKS skal pusses opp innvendig pga slitasje etter 
ventilasjonsutbedring. Dette skjer trolig våren 2018. 
Ikke total renovering, så forhåpentligvis kan det gjøres 
i ferier uten å måtte flytte elevene ut. 
Sambruk med AKS kommer trolig til å øke, at AKS tar i 
bruk noen klasserom. Sambruk er i intensjonen til 
AKS-ordningen. Bjølsen har i utgangspunktet store 
AKS-arealer, sammenlignet med andre Oslo skoler. 
 
Kanskje det blir utbedringer av skolegården, men 
dette er ikke klart ennå. 
 
Det jobbes med å lage bedre planer for innhold i 
fadderordningen. 
 
Skolen jobber med rekruttering mot Lilleborg, med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

f.eks. åpen dag, foreldremøter osv. En forelder i FAU 
som hadde barn på Lilleborg gir skryt av hvordan 
Bjølsen presenterte seg for dem i fjor. 
 
Skoleledelsen er godt fornøyd med FotoNorden som 
tok årets skolebilder. 
 
FAU har ansvar for nettvettmøte på femte trinn. 
Skolen jobber for å få Bruk Hue til å ha presentasjon 
for ungdomstrinnet. 
 
Rektor oppfordrer FAU til å diskutere mobilbruk i 
skolen for å begrense dette, særlig blant de yngre 
elevene. En møtedeltaker kommer med eksempel fra 
en annen skole der mobilen samles inn på starten av 
dagen og deles ut igjen etter skoletid. Mobilbruk 
settes opp som egen sak til et senere møte. Rektor 
har ikke inntrykk av at elever på barneskolen bruker 
mobiltelefon i særlig stor grad i friminuttene. 

4 Grønt miljø prosjekt  status v/Pål 
Det blir søknadsfrist for grønne midler 1. februar. 
Ingen nye føringer i år, samme type tiltak som 
tidligere år kan søkes om. Det blir infomøte 9. januar 
om grønne midler. Det har kommet noen interesserte 
for å hjelpe til med dette. 

 
 

 
 

5 Eventuelt: Ingen saker  
 

 

 
Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

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 

.  

 Saker til fremtidige FAU møter: 

• Oppfølgingssaker fra november 
møte 

• Mobilbruk – Hva mener FAU? Se 
innspill fra rektot desember møte 

• Status grønt miljø prosjekt 
• Dato for Nettvettmøte 5. Trinn og 

evt. 6. Trinn: 13. Mars 2018 

• Strategisk plan: februar 
• Samarbeid med Bydelen (Reeza 
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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

