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FAU møtereferat Bjølsen skole 

 
Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 08.01.18 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Anders 1b Lise 1c Rannveig 

2a Markus 2b  

3a Ellen 3b Pål  

4a Anne 4b Synnøve  

5a  Aina 5b Ketil  

6a  6b Ingvil  

7a Caroline 7b Hadi   

8a Hege 8bCathrine  

9a   9b   9c Maya 

10a  Line 10b  10c  

Fra driftsstyret:  

Fra administrasjonen:  

Møteleder Pål Skedsmo 

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 Div info - foreldremøter vår 2018. 
Det begynner å nærme seg tid for foreldremøter. FAU 
har laget et notat om planlegging av disse, som bør 
gjøres i samarbeid mellom kontaktlærer og 
klassekontakt. FAU-representanter bes kontakte 
klassekontakter for å sette i gang denne prosessen. På 
vårens foreldremøter har foreldrene i større grad 
mulighet til å påvirke møtet enn på høstens 
velkomstmøter. 
Vedlagt finnes notatet fra FAU. 
 
5. og 6. trinn skal ha et møte med Barnevakten om 
nettvett 13. mars.  
Vi har fått tilbud om å også ha et opplegg for åttende 
og niende trinn fra en som jobber med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. og 6. 
Trinn avtaler 
nærmere 
med lærere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feb. 
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konflikthåndtering. Dette er relevant for nettvett med 
tanke på oppførsel, ordbruk, kallenavn, 
konflikthåndtering og slikt, men vil ikke ha et teknisk 
fokus. Det vil kreve en del forberedelser. Det påpekes 
at nettvett og oppførsel er et stort tema som ikke 
løses av et enkelt møte, men må jobbes med over tid, 
også fra skolens side. De som er på åttende og niende 
trinn tar diskusjonen videre. 
 

 
8.og 9. 
Trinn ser 
nærmere på 
dette 
 
 
 
 
 
 
 

4 Mobilbruk: Hva tenker FAU om mobilbruk i 
skolen?  Skolen ønsker å få innspill fra FAU. 
Det ble en del generell diskusjon rundt temaet. 
Foreldre på de yngste trinnene var nysgjerrige på når 
det begynner å bli vanlig å ha mobiltelefon. Foreldre 
til de eldre barna fortalte at det begynner å bli ganske 
vanlig i fjerdeklasse, noen får det tidligere også. I 
femte klasse har de fleste barna mobiltelefon. 
 
Argumenter for å forby mobiltelefon: 
- I timene er det forstyrrende 
- I friminuttene tar det oppmerksomhet vekk fra lek 
og sosialisering. En del barn blir oppslukt av telefonen 
hele dagen 
- Selv om man har telefonen i sekken kan den være 
distraherende hvis den ligger og durer, eller man vet 
at det tikker inn meldinger i sosiale medier 
- Det har vært tilfeller der noen har tatt bilder av 
andre i dusjen 
- Mobiltelefon brukes også til mobbing 
 
Argumenter for å tillate mobiltelefon: 
- Et argument som har vært nevnt er at noen kan 
trenge det for å kontakte foreldrene. Dette er svært 
sjelden et gyldig argument, da læreren til en hver tid 
har telefon tilgjengelig og kan kontakte foreldrene 
dersom det trengs. 
- Vi må ha tillit til barna, at de kan få ha telefon uten å 
bruke den. (Men det ble påpekt at dette selv for 
voksne er veldig vanskelig) 
 
Ang skolens muligheter til tiltak: Skolen har anledning 
til å ha i reglementet at mobil ikke skal brukes i 
skoletiden. De kan i så fall inndra telefoner når de ser 
noen bruker dem, men kan ikke f.eks. sjekke sekkene 
og lommene til elevene. En del skoler har også et 
"mobilhotell", der alle mobiltelefoner skal oppbevares 
enten hele skoledagen eller i undervisningstiden. 
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Det er bred enighet om at mobiltelefonbruk bør forbys 
i skoletiden, også i friminuttet. Noen forslag til praktisk 
løsning: 
- Alle telefoner låses inn om morgenen og deles ut 
igjen ved skolens slutt. 
- Telefoner samles inn i timene, men kan taes med ut 
i friminuttet 
- Bare et forbud mot bruk, uten innsamling av 
telefoner 
Ang innsamling av telefoner: Dette kan være 
krevende å gjennomføre, og telefonen blir i så fall 
skolens ansvar til den gis ut igjen. Innlåsing og 
sikkerhet er derfor viktig. På den annen side kan det 
også være krevende for skolen å hele tiden skulle 
være på vakt ovenfor mobilbruk dersom de ikke er 
låst inn. 
 
Vi mener skolens ønsker mtp. praktisk gjennomføring 
må veie tungt, siden det er de som får oppgaven med 
håndheving, og som også ser problemet mest på nært 
hold. FAU synes det er fint om vi kan ha tillit til at 
barna følger et reglement uten å gå så langt som å 
låse inn telefonene. Vi foreslår derfor et mobilforbud 
uten innlåsing, men vil gjerne vite hva skolen mener. 
 
Til sist ble det diskutert om reglene også skal gjelde 
for AKS, men vi ser for oss at det holder at de gjelder 
for selve skolen. 
 

5 Arb.gruppe med ung.skole rep. (evt. 7. trinn og andre 
som er interesserte) ser nærmere på Berlin tur  og 
rutiner for dugnadsarbeid. 
Dette punktet ble utsatt til etter selve møtet. Se eget 
skriv fra de som deltok. 
 

Maya  

6 Eventuelt 
6a) Aktiviteter for 1-7 trinn etter skoletid 
Noen hadde fått med seg at det var et møte med 
ungdomstiltakene i Bydel Sagene fredag 5. januar om 
en mulig ungdomsklubb for de minste, og spurte om 
noen hadde vært der (dette er ikke en offisiell FAU-
sak, men relevant likevel). Markus Grønstad hadde 
vært på møtet, og informerte: 
 
Initiativet og invitasjonen kom fra ungdomstiltakene i 
bydelen, med Reza Rezaee i spissen. De ønsker å 
sette i gang en fredagsklubb for 1-4 klasse. Får låne 
skolens lokaler, gymsal og musikkrom. Tenker å sette 
i gang i februar. Det ble diskutert noen forskjellige 
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type arrangement, forslag var aking, skøyter, samt 
innendørsaktiviteter som disco, tegning/maling, 
filmkveld osv. Bydelen stiller med det praktiske som å 
låse folk inn og slikt. De er avhengige av foreldre til å 
passe på og gjennomføre selve arrangementene. 
Tidsmessig ser de for seg et par timer fra rundt halv 
seks, så folk rekker å spise middag hjemme først. 
 
Noen foreldre som var på infomøtet skrev seg på en 
liste for å kunne bidra. Det var enkelte barn tilstede 
på møtet, som virket veldig positive.  
 
Det er foreløpig litt uklart hva som skjer videre, men 
oppstart er planlagt  2. eller 9. februar 
 
6b) Møte med bydelen 
Det skal snart være et møte med Reza for å 
koordinere litt mellom FAU og bydelens tilbud for barn 
og unge 
 
6c) Treff med Lilleborg 
Det blir et treff med lilleborg for syvende trinn onsdag 
10. januar. 
 

 
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: 

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

evt. 6. Trinn: 13. Mars 2018 

• Strategisk plan: februar 
• Samarbeid med Bydelen (Reeza 

  

 
 
 
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

