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FAU møtereferat Bjølsen skole 

 

Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 06.03.17 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Sunniva 1b Anna  

2a Anders 2b Pål  

3a Øystein 3b Mona  

4a  4b Ketil  

5a Håvard 5b Ingvil  

6a Ann Helen 6b Christopher  

7a  7b   

8a  Lillian 8b Bodil/Hilde 8c Maya 

9a Line 9b  Liv 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 

Bodil har sendt e-post vedr. trafikksituasjon til 

Bymiljøetaten, men ikke fått svar. 

 

Høringsbrev om ny ressurstildeling, høringsfrist 7. mars.  

Bodil har fått noen innspill og sammenfatter, og sender ut 

på e-post til rektor. 

 

 

 

 

 

 

4 Politiet på besøk 

Bydelspolitiet (nærpoliti) for Sagene var på besøk og 

snakket om miljøet for barn og unge i bydelen. 

Bydelspolitiet sitter på Grønland, men har ansvar for 

bymiljøet i Sagene og oppholder seg mye i bydelen. 

Sagene er en trygg bydel for barn og unge! Politiet har 

god oversikt og samarbeider godt med skoler og 
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barnevern i bydelen. Det er lite bråk i bydelen, men det er 

noen faste «gjengangere», gjerne mindre gjenger, som 

politiet har oversikt over. Ung Metro har også tatt grep, 

og enkelte ungdommer er nektet adgang der. Det er en 

tendens til at eldre gutter bruker yngre gutter til 

«tjenester»; stjele/oppbevare mobiler, oppbevare hasj etc. 

Det er gjerne de under 15 år som brukes (under straffbar 

alder). Det er ikke tilfeldig utvalgte barn, de har gjerne en 

tilknytning/kjennskap til gjengene. De flytter også på deg 

seg mellom bydelene, men politiet har ganske god 

oversikt her. 

Man har i det siste sett at det har blitt mer aksept for 

voldsbruk og at det arrangeres slåsskamper i Oslo. Det 

har også vært noe problemer med gjenger som henger på 

Storo. 

Politiet jobber aktivt med dette, og har delvis kontroll. 

Man ser at det er lite bruk av alkohol, egentlig litt mer 

aksept for hasj og marihuana, men ved mistanke om 

narkotikabruk følger politiet opp. 

Ungdom trives visstnok bedre i bydelen enn for 10 år 

siden, det skjer mer og bydelen oppleves tryggere. 

Hvis man ser eller lukter noe mistenkelig, er det bare å 

ringe politiet tlf:02800, evt.  tlf. 47978204 (Beate 

Haugen,),  

 

Mohammad Reza Rezaee fra Bydel Sagene var også på 

besøk og snakket om somalisk foreldregruppe. De har 

hatt temamøter i Drøbakgata 1 bla. om hvordan 

foreldrene skal følge opp, samt har nærmiljøpatrulje som 

går rundt i bydelen. Foreldrene nås gjerne ved telefon 

eller sms, ev. med plakater. De arrangerer også leksehjelp 

og andre aktiviteter for barn. 

Nærmiljøpatrulje skaper trygghet. Det er viktig å ikke 

bare gå på sen kvelds- og nattestid, det kan også skje ting 

tidlig kveld eller på dagtid, eller ved spesielle anledninger 

/ ved behov. 

 

- Skal man etablere nærmiljøpatrulje på Bjølsen 

skole, ev. i samarbeid med andre skoler? Den bør 

være koblet til FAU, men man må ikke være 

FAU-medlem for å være med.  

Kan man ha en Facebook-gruppe? 

 

- FAU tenker å arrangere foreldremøte i nær 

fremtid, politiet kommer gjerne og snakker om 

teamet. 
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5 SMU 

Det har vært møte i Skolemiljøutvalget (SMU): 

- Pål har blitt leder. 

-  Det er kontinuerlig behov for språkkampanje, skolen 

ser på det. 

- Skolen søker om midler til tiltak for elever på 10. trinn 

som sliter.  

- Bjølsen skolen bør bli Miljøfyrtårn.  

Kan man ha Grønn sone utenfor skolen? Skolen må ev 

søke om «grønne midler og drive dettte? 

- Skolen arrangerer fest for elevene når skolen åpner 

nyoppusset til høsten. Det er viktig å forberede de små på 

at mellomtrinnet kommer tilbake. 

- Det er behov for å rekruttere flere foreldre inn i 

Kulturforum, det er nok behov for mer aktiv rekruttering 

enn FAU-referatet. Det må gis eksempler på hva man kan 

gjøre. Kan man kjøre en vervekampanje for 5., 6. og 7. 

trinn? De som skal være noen år fremover, og det er tida 

de begynner å falle av andre ting (korps, fotball etc.). 

Neste møte  i SMU 25. april, deretter i september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status arbeidsgrupper: 

- Foto:  

Ariel tilbyr ikke lenger trykket skolekatalog. Det sjekkes 

mer. 

 

- Tema på foreldremøter:  

Innspill er laget. FAU leder tar dette på møte med rektor i 

løpet av våren. 

 

- Spisesituasjon: Ikke tid 

- Storforeldremøte: Ikke tid 

- AKS: Ikke tid 

 

  

 Valg av ny DS rep for Inger Langeggen: 

Vi trenger en ny DS rep.  

 

FAU rep. 

undersøker 

om noen vil 

sitte som DS 

rep. 
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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 midler . 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

