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Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen: Arild Lillehagen 
Møteleder Asbjørn Hægeland 

Referent Anders Schau Knatten 

Kopi til FAU-representanter, klassekontakter, rektor 

 
 

Sak 
nr 

InnInnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling  

Godkjent 

  

2 Godkjenning av referat fra 01.04.19 

Godkjent 

  

3 Rektor legger frem resultatene fra årets 

elevundersøkelse 

 

Ligger på snitt i trivsel (4,4 vs. 4,3 Oslo-snitt, 5,0 er 

beset). De fleste opplever at de har noen å leke med i 

friminuttene (4,8 vs 4,7 Oslo-snitt). Mobbing: 4,7, ser 

på dette som en hovedoppgave, selv om det er relativt 

gode tall. 

De legger vekt på å lage en trygg ramme rundt 

undersøkelsen: Gjenomføres av kontaktlærer, 

spørsmålene gås gjennom og forklares på forhånd. 

Bruker tid på motivasjon til å gjenomføre 

undersøkelsen, for den er veldig lang. 

  



2 
 

Skolen er godt fornøyd mer resultatene, men jobber 

fortsatt med tingene. 

Det ble en samtale i FAU om hvor grensen er for hva 

man må tåle og hva som er mobbing. Noen 

enkelthendelser må man tåle, gjengående mobbing og 

plaging må man ta alvorlig. Det vil alltid komme noen 

ukvemsord eller litt knuffing nå og da. Er ikke så lett 

barn å regulere dette. Viktig å tenke på hvordan vi 

håndterer disse sakene som foreldre, å ikke hausse 

opp små ting. 

 

Har vært en bedring på Bjølsen de siste årene på 

trivsel sammenliknet med tidligere år. 

Ligger forøvrig veldig tett på Oslo-snittet.  

 

Tallene rektor presenterte finnes på denne koblingen: 

file:///C:/Users/Asbjørn%20og%20Linda/Documents/A

sbjørn/FAU/Bjølsen%20FAU%206.%20mai%20utvalg%

20fra%20Elevundersøkelsen%202018.pdf 

 

 

Hele rapporten kan leses her 

h:ttps://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole

/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nasjonalt?enhetsid

=00&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skolet

ype=0&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1 

 

4 Referat fra møtet mellom rektor og FAU-ledere: 

 
Spørsmål som ble diskutert og redegjort for i møtet mellom 

rektor Aril Lillehagen og FAU-ledere Jens Knapstad og Asbjørn 

Hægeland 6/5-19 (NB! Fet skrift markerer rektors 

redegjørelser):  

1) Foreldremøtene dette vårsemesteret kom brått på, 
tidligere enn forventet, slik at foreldrene ikke rakk å 
involvere seg. Det er viktig at foreldrene, spesielt 
foreldrekontakt, blir involvert i god tid for å planlegge 
et godt foreldremøte. I tillegg er det viktig med 
innkallelse i god tid så folk rekker å få kvelden fri. 
Noen har fått beskjed mange uker i forveien for å 
holde av datoen, selv om innkallelsen ikke er ferdig, 
dette var veldig bra! Andre fikk beskjed fem dager før 
møtet, og rakk ikke å få kvelden fri. 
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Skyldes ulike tilnærminger på trinnene og blant lærerne. 

Klasselærerne skal ta kontakt med klassekontaktene for å 

avtale tema for disse møtene. Skolen lager eget årshjul som 

inneholder dette.  

2) Vi ønsker at skolen redegjør for innslagspunktet for 
bruk av tolk. På bakgrunn av en konkret hendelse 
inneværende skoleår er det meldt bekymring for at 
noen foreldre som kan litt norsk, men ikke nok, ikke 
får god nok informasjon.  
 

I kommunikasjon med foreldre – det snakkes først og fremst 

med lærerne. Foreldrene spørres om det er behov for tolk, 

ikke egne rammer der det begrenses på grunn av økonomi. 

Bruker kommunal tolketjeneste. Noen ganger tas det med 

tolk for sikkerhets skyld. Kommunikasjon på forhånd er 

prosedyren. Lærerne kan bestille fortløpende til bruk i feks 

utviklingssamtaler. Det har ikke vært en problemstilling 

tidligere, men det kan evt informeres bedre om dette på 

f.eks. foreldremøter.  

3) Det har blitt rapportert om dårlige sanitærforhold i 
garderobene i gymsalen. Spesielt har det blitt reagert 
på at det har vært skittent der når det er gym i første 
time. FAU vil ta det videre med skolen. Hva er 
rutinene her? 

Det skal normalt rengjøres hver dag om morgenen, fra ca kl. 

0700. Ny maskin er kjøpt inn for at renholderne skal rekke 

over mer på den tiden de har til rådighet.  

4) Det har forekommet tyveri i garderobene i gymsalen. 
Hvilke rutiner finnes her? Låses dørene? Kan 
gymlærer oppfordre til å ta med verdisaker opp i 
salen? 

Dette er et dilemma. Mobiltelefoner får elevene tilbud om å 

låse inn i lærergarderoben. Garderobedørene mot front skal 

normalt være låst, ytterdøra er låst hele dagen, kun adgang 

med brikke. Ofte er det to klasser i gymsal/garderober 

samtidig – garderobene står ulåst mot gymsalen, så elevene 

har adgang til garderobene. Det anbefales å ikke ta med 

verdisaker i garderoben. Skolen har kun erstattet i de 

tilfellene der skolen er ansvarlig for verdisaker, men det er 

sjeldent. Har ikke erfaring med at det kommer folk utenfra 

for å stjele. 
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5) Det er et ønske fra foreldrerepresentantene at skolen 
oppretter epostlister for klassene slik at det er lettere 
å kontakte alle foreldrene i klassen. 

Kontaktinfo foreldre–skole er regnet som offentlig register 

og har derfor ingen restriksjoner for deling. Det skal kunne 

eksporteres som Excel-filer. Dette skal kunne deles av 

administrativt kontorpersonale på forespørsel fra f.eks. 

klassekontakt.  

6) Angående saken som ble meldt tidligere om litt "tøff 
oppførsel" fra nyslåtte andreklassinger overfor 
ferskeførsteklassinger: Dette var ikke ment som en 
bekymringsmelding om dårlig/krenkende oppførsel. 
Det var mer ment som et forsøk på å melde fra til 
skole- og AKS-ledelse om på en OK måte formidle til 
neste års nyslåtte andreklassinger om å være bevisst 
hvordan man møter de som er nye på skolen. Fra 
referat: "b) Konflikt(?) mellom første- og 
andreklassinger. Mor på førstetrinn sier at det har 
vært noen konflikter mellom barn på første og andre 
trinn. Kan det gjøres noe for å bedre samspill her, kan 
andreklassingene i større grad involveres i å ta imot 
førsteklassingene? Vi ber skolen følge opp dette, gir 
beskjed til rektor, sosiallærer og AKS." 

Tatt til etterretning  

7) Et ønske fra Jens og Asbjørn som FAU-ledere: Det ville 
vært fint om vi fikk kontaktinformasjon til den 
personen som er ansvarlig for å oppdatere skolens 
hjemmeside. Vi ønsker å få lagt ut referater og 
møteinnkallinger på hjemmesiden fortløpende. 

Øyvind Harstad er ansvarlig, men det enkleste er at vi 

sender rektor til rektor som sender det videre. Generell 

møteinfo kan sendes direkte til Hafstad.  

8) Forslag til retningslinjer for foreldemøter og 
vurderingssamtaler. Skolen fikk en anbefaling fra FAU 
ift hvordan man legger opp foreldremøtene for to år 
siden. Vi kan ikke se at denne har blitt fulgt i særlig 
stor grad. Årets FAU har arbeidet videre med denne 
og vi vil presentere denne for skolelledelsen (se 
vedleg). Vi ønsker å få tilbakemelding fra skolen på 
hvordan dere ser på denne anbefalingen og hva 
foreldre kan forvente av oppfølging. 

Se punktvis gjennomgang neste side. Rektor vil jobbe for at 

mye av dette tas med i planen for gjennomføring fra 

skoleåret 19/20. Det jobbes med ass.rektor og lærerne for å 

spikre mye av dette. FAU vil bli kontaktet av rektor når 

innholdet er endelig. 
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9) Evaluering av skolestart: FAU har som sak hver høst å 
evaluere hvordan foreldre (og elever) har oppfattet 
skolestarten. Dette er særlig interessant ift 
førsteklasse og åttende klasse. FAU-representantene 
opplevde det som vanskelig å a) få informasjon fra 
foreldrene og b) vanskelig å sammenfatte dette – selv 
om det ble gjort et forsøk i referat fra 15.10.18. Det 
hadde vært ønskelig om skolen kunne legge til rette 
for/gjennomføre en questback i den forbindelse neste 
skoleår. 

Skolen har tilgang til verktøy for å innhente denne typen 

informasjon. Mest aktuelt for 1. Og 8. Klasse. Rektor 

undersøker de tekniske forholdene. FAU gir tilbakemelding 

på hvilke spørsmål som er relevante. 

 AD PUNKT 8) 

Veiledende mal for foreldremøter ved Bjølsen skole 

• FAU foreslår at skoleledelsen i sitt årshjul har faste uker for 

foreldremøtene i høst- og vårsemesteret. 

Informasjon sendes ut for høstmøtet om sommeren 

• Dato bør klarlegges og formidles til foreldrene senest 4 uker 

før møtet. 

• De faste ukene bør variere noe mellom trinnene for å ta 

høyde for at foreldre har barn på flere trinn. 

Skolen har hatt erfaring med samlemøter for høstmøte – det 

har vært gode resultater. Angående spredning er det mest 

aktuelt med vårmøtene. Noteres. 

• FAU ønsker at det skolestyrte høstmøtet innledes trinnvis 

og avsluttes klassevis. 

• Vårens foreldremøter skal holdes klassevis. 

• Tema for vårens foreldremøte bør i hovedsak være 

foreldrestyrt og FAU anbefaler/foreslår trinnvise temaer (se 

under). 

• Kontaktlærer bør kontakte klassekontakt for å planlegge 

foreldremøtet god tid i forkant av møtet. 

• Kontaktlærer leder foreldremøtet, klassekontakt bør også 

involveres på vårmøtet 



6 
 

• Varighet: 1,5-2 timer. 

• Det skal skrives referat og eventuelle presentasjoner 

lærerne har hatt skal gjøres tilgjengelige for 

foreldre/foresatte. 

Litt ulik praksis her, men det må oppmuntres til at en 

forelder skriver referat. 

  

Innhold på de forskjellige trinnene 

Barnetrinnet 

Høstens foreldremøter: 

• Viktig med info om klassemiljø og hva de viktigste temaene 

er fremover og arbeidsmetoder. Mindre gjennomgang av 

byråkratisk læreplan. Her kan det henvises til UDIR sine 

hjemmesider, evt lokale planer. Vise til tema for It´s. 

• Forskjellen på FAU og klassekontaktrollen 

• Barnebursdager 

• Klassemiljøtiltak utenom skoletiden 

• Forventninger skole/hjem 

• Samspillet mellom AKS og skolen. Vi anbefaler at AKS også 

er tilstede på foreldremøtet 

• Vi vil oppfordre til at skolen setter av mer tid til eventuelt-

saker. 

  

Aktuelle temaer for barnetrinnets vårmøter: 

Det er ønskelig med samarbeid med Helsesøster og  bruke 

hennes opplegg rundt kommunikasjon og dette bør starte 

tidlig. FAU anbefaler at skolen stiller helsesøster til på 

foreldremøtene. Aktuelle temaer vil være (kanskje aller helst i 

denne rekkefølgen 

• Kommunikasjon – løsning av case og gruppearbeid. 

• Hvordan unngå tillært hjelpeløshet + oppfølging 

kommunikasjon. 
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• Røde og grønne tanker + oppfølging kommunikasjon. 

• Nettvett 

 Skolehelsetjenesten har hatt møte der de har koordinert 

innspill på disse temaene. De har prikket ut noen spesifikke 

trinn som de ønsker seg inn på, siden de ikke kan klare å 

rekke over alle. Vi får en tilbakemelding på hva slags trinn og 

tema det dreier seg om. 

Spill til oppstart av samtale på småskoletrinnet. 

Skolen kommer inn med støtte til bruk av eksterne aktører 

  

Mellomtrinnet 

Høstens foreldremøte: 

• Skolestyrt informasjon med fokus på fag og aktiviteten 

gjennom skoleåret. Ikke bare basisfag, men også estetiske fag. 

• Sosiale mål for klassen det kommende halvår. 

 Skolen har fra høstens av et godt utvalg av faglærere – de 

bør komme på I foreldremøter og presentere fagene 

 Vårens foreldremøte: 

Informasjonsdelen mer fokusert på det sosiale klassemiljøet. 

Hoveddelen bør i likhet med på barnetrinnet være 

fokusbasert med forslag til følgende tema: 

• Nettvett 

• Kommunikasjon og grensesetting 

• Psykologisk førstehjelp 

• Konflikthåndtering 

• Hvordan bidra til at elevene blir mer robuste og mindre 

krenkbare 

• Rus og seksualitet. 

Ved flere av disse temaene er det aktuelt å trekke veksler på 

helsesøsters kompetanse og det arbeidet som startet med 

hennes involvering i vårmøtene på barnetrinnet. 
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Ungdomstrinnet: 

Høstens foreldremøter: 

• Først informasjon til hele trinnet 

• Deretter klassevis 

• Fokus på fag og aktiviteter gjennom året 

• Informasjon om karakterer, vurderingsgrunnlag og HVOR 

man finner informasjon om dette – og ikke minst hvor man 

som foreldre finner de tilbakemeldingene elevene får 

o Hvordan går man frem hvis man ikke forstår den 

tilbakemeldingen eleven har fått. 

NB! Spesielt infoprogram for foreldre på 8. trinn: 

Høst  8. trinn bør foreldre bli orientert om 

• hvor de kan finne informasjon om målsetninger og kriterier 

for de ulike fagene 

• hvor på It's learning de finner evalueringer og skriftlige 

vurderinger og hva man som forelder kan forvente/kreve av 

skriftlige vurderinger i forbindelse med karakterkort og 

halvårsvurderinger 

• i hvilke fag foreldrene kan forvente/kreve å få jevnlige 

tilbakemeldinger ift eget barn 

• hva man kan gjøre dersom man savner 

informasjon/oppfølging 

• hvordan it's learning og skolemelding brukes til skole-hjem 

samarbeid 

  

I tillegg bør skolen: 

• Sikre at It's learning blir et nyttig verktøy for elever og 

foreldre ved å gi en bedre kursing i bruk av It's learning: på 

foreldremøter bør man ha en "demo-konto" for foresatte der 

man konkret viser hvor man finner karakterer og skriftlige 

vurderinger og tilbakemeldinger. For mange ganger viser 



9 
 

lærerne noe som ser annerledes ut enn det foreldrene ser når 

de logger inn.  

• Sørge for at lærerne bruker It's learning på mer konsistent 

måte slik at det er lettere for både elever og foresatte å finne 

informasjon. Det er for stor variasjon i dag. 

  

 Det blir laget en krav-spek ift til hva som skal forventes av 

tilbakemeldinger. Vurderingshjul. Dette vil bli presentert. 

Det blir tatt en gjennomgang av FAUs ønsker og den 

samordningen som foregår nå før vi får en tilbakemelding. 

Vanskelig å få til demo-bruker på It’s Learning fordi brukerne 

er knyttet til ID, kan ikke opprette fiktive identiteter, men 

rektor skal sjekke opp. 

  

Vårmøtet 

• 30 minutter med informasjon om klasse og 

miljø/informasjon fra lærer 

• 90 minutter til tema med følgende forslag – tenkt 

ikronologisk rekkefølge: 

• Kommunikasjon og grenser: Hvordan snakke om psykisk 

helse, seksualitet og rus med ungdommene. 

Konflikthåndtering. 

• Sosiale medier, nettvett, skjermbruk og spilling. Eksterne 

krefter? 

• Overgangen fra ungdomsskole til videregående – et sosialt 

valg? Hvordan håndtere usikkerheten mange føler ift skole- 

og miljøbytte og hvordan det påvirker deres valg. Kanskje få 

inn tidligere Bjølsen-elever som nå går i 2. klasse – kanskje 

disse også bør inviteres inn i klassene (UDV)? 

  

  

Utviklingssamtalen 

Innhold/tema i utviklingssamtalen vil variere noe fra trinn til 

trinn, men FAU ønsker at kontaktlærer har fokus på følgende: 
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• Faglig utvikling 

• Hvordan eleven fungerer sosialt. 

• Tilbakemelding på utviklingsområder – hvor skal vi som 

foreldre følge opp barna ekstra. 

• Lærer bør informere om at de er tilgjengelige og oppfordre 

til å ta kontakt utenfor utviklingssamtalene. 

• Karakterer 

o Her mener FAU det er spesielt viktig at kontaktlærer har 

innspill fra faglærerne i de fagene kontaktlærer ikke 

underviser i selv. 

• Hvordan det fungerer sosialt – for eleven og i klassen 

  

Spesifikk tilbakemelding fra faglærere, som ikke er en del av 

samtalen. 

Det arbeides med en tanke om loggbok for hver elev, som 

kan brukes av faglærer og som kan brukes på 

oppfølgingssamtale. Lettere for kontaktlærer å få presis 

informasjon om kontakt som har funnet sted. 

 

Rektor gjør noen redigeringer og tar kontakt med 

skolehelsetjenesten før dette spikres. Det er omfattende og 

må sorteres. Vi foretrekker en realistisk plan heller enn en 

mer omfattende. 

Det skolen er mest opptatt av er tilbakemeldinger angående 

utviklingssamtale. Skal ha kontroll med elevsamtaler, både 

faglig og sosial.  

 

Dette har vi som mål at skal være på plass til neste skoleår. 

 

5 Planlegging av Internasjonal dag høsten 2019 

Bodil tar ledelsen.  

Asbjørn er konferansier. 

Åpent for alle som ønsker å bidra med underholdning, 

arrangering eller annet, dette bør informeres tydelig 

om på skrivet. Maten bør være tidligere på 
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programmet, for det er vanskelig å få folk til å vente 

med å forsyne seg. 

Til neste møte sendes det ut generell informasjon om 

planlegging slik at vi på årets siste møte kan spikre 

hvem som tar ansvar for hva. 

 

6 Eventuelt 

Det er lurt å være oppmerksom på høytider når man 

velger datoer for arrengementer. Informasjon om 

dette legges inn i informasjonsskrivet for 

kontaktlærere og FAU-representanter.  

 

Anne Britt Granaas, som informerte om Kulturforum 

på møtet i april, vil forfatte et skriv som kan sendes 

alle foreldre via FAU/klassekontakter i slutten av 

mai/begynnelsen av juni. 

 

EN oppfordring fra rektor: 

NB! Det er mye aktivitet i skolegården etter 

skoletid, også blant eldre elever. Skolen ønsker 

gjerne innspill hvis man ser noe på ettermiddags-, 

kveldstid. Det tar seg opp med aktivitet på våren.  

 

  

 
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 

.  

    

 
 
 
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

