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FAU møtereferat Bjølsen skole 

 

Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 06.02.17 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Sunniva 1b Anna  

2a  2b Pål  

3a  3b Mona  

4a  Line 4b   

5a  Håvard 5b   

6a Khadra 6b Christopher  

7a  7b Aleksander  

8a  Lillian 8b Bodil/Hilde 8c Maya 

9a  Line 9b   9c 

10a   10b  Jon 10c  

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen:  

Møteleder Bodil Arnegaard  

Referent Bodil Arnegaard 

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 

 

- Spising: Se mail. Egen arb. gruppe 

- Kommunikasjonsinnspill ikke sendt ennå 

- Fotograf: Info fra Anders tas på neste FAU møte 

- Grønne midler: Ingen info. Frist for søknad var 1. 

Februar. Vurdere evt. neste skoleår 

- DS rep: Inger Langeggen og Jens Knapstad 

- Økonomi – utgift til 1. og 3. Trinn: 2000,- 

FAU har ca 34.000,- på konto 

- Natteravn koordinator. Motivere til 

Natteravnkoordinator.  

- Høringsbrev ny ressurstildeling: Frist 7. Mars. Se 

egen mail vedr. dette. 
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4 Arbeidsgrupper 

- Spisesituasjon ung.skole: Arb. gruppa følger dette 

opp. Henvendelse til rektor vedr. ny løsning for 

neste skoleår og midlertidig løsning for dette 

skoleåret 

- Storforeldremøte: Arb. gruppe ser videre på dette 

- Tema på foreldremøter: Arbeidsgruppa har startet 

utarbeider et forsalg som  

 

Maya  

 

 

 

Khadra  

Bodil  

 

 

5 AKS info ved Anna: 

Kommunikasjon med foresatte noe utfordrende. En del 

foreldre som ikke returnere bl. annet påmelding til ferier. 

Hva kan gjøres? Kartlegge hvor utfordringer er. 

Hvordan få foreldre til å følge opp informasjon: 

SMS  

Epost til foresatte  

AKS bør gå inn på skolens foreldremøter  

Ringe foresatte som ikke melder på 

Bør tydeliggjøre konsekvens hva dette faktisk koster av 

ressurser. 

 

Trafikksituasjon: Innspill til forverring av trafikksituasjon 

sendes rektor + kontaktperson bydelen. 

 

Bydelspolitiet kontaktes vedr. Natteravnkoordinator 

 

Anna tar 

saken videre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil sender 

mail 

 

Maya 

 

    

 

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: 
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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

