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FAU møtereferat Bjølsen skole 
 

Møtested Bjølsen skole, personalrommet 

Møtedato 09.01.17 kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

 

1a Sunniva 1b Anna  

2a Anders 2b Pål  

3a  Anne 3b Mona  

4a   Line 4b Ketil  

5a   5b Ingvil  

6a Khadra 6b   

7a Mikael 7b  

8a  Lillian 8b Bodil/ Hilde 8c Maya 

9a   9b  Line 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 

 

- Foreldremøter 

Det er viktig å ha dialog med kontaktlærer om innhold 

for foreldremøter, de er rett rundt hjørnet. 

 

FAU kan minne klassekontaktene (kk) om å ta kontakt 

med lærer ang foreldremøte, kk skal kunne gi innspill. 

Bodil har sendt ut en veileder med forslag til tema til alle 

kk og FAU på e-post. 

Møtene kan ha både lærer- og foreldrestyrte temaer og 

bør inneholde noe mer enn informasjon fra lærer. Det er 

en god mulighet til erfaringsutveksling og til å drøfte 

relevante ting med andre foreldre, f.eks. innetid, spilling 

osv. Man kan ev. dele opp møtet og om ønskelig ha en 
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del uten lærer, alt er ikke relevant for læreren. 

Det er også mulig å ha egne temamøter, og hvis det er et 

vanskelig tema kan man vurdere å hente inn ekstern 

hjelp/veileder. 

 

Spising:  

FAU har fått noe info om spisesituasjonen på u-trinnet. 

Ung metro deles inn slik at 10. trinn har egne dager og  

8.+ 9. har sine dager, sånn at det ikke skal være så fullt. 

Andre dager kan spising foretas i klasserommet. Det er 

imidlertid litt uklart hvordan dette fungerer og FAU 

sjekker nærmere. Se mer info under arbeidsgrupper i 

punkt 4 og spisesituasjonen. 

 

4 Arbeidsgrupper 

 

- Fotografering 

FAU har fått fullmakt til å sjekke andre tilbud på 

fotografering. Rektor må godkjenne før vi endrer.  

Gruppa bestemte å først sjekke med Ariel om de kan gi et 

bedre tilbud med bla. gratis skolekatalog. Hvis det ikke er 

aktuelt vil man prøve ny leverandør, og da ble Lima foto 

valgt fremfor Foto Norden. Det ble bla. vurdert priser 

(inkl. gratis skolekatalog) og mulighet for digitale bilder. 

 

- Spisesituasjon Ung.skolen: 

FAU ønsker at skolen må legge til rette for følgende: 

1) Fast tidspunkt for spising utenom und. tid. og da på et 

tidspunkt det er naturlig å spise lunsj  (ved 11-12 tida). 

Helsedirektoratet er tydelig på anbefalinger for spising i 

skolen. 

2) Spisested må være innendørs og det må være nok 

sitteplasser til alle elever. 

3) At det bør igangsettes et holdningsskapende arbeid 

rundt gode matvaner. Helsesøster er kanskje aktuell å 

benytte seg av i den anledning eller andre ressurspersoner 

i bydelen/kommunen.  Elevene kommer fra barneskolen 

med gode spisevaner, noe som man må legge til rette for 

at opprettholdes.(Elevråd bør involveres). 

 

Gruppa for barnetrinnet rakk ikke denne saken. 

 

- Rutiner for sammenslåing i klasser 

Forslag utarbeidet og sendes rektor 

 

 

- Natteravnordningen. Ingen gruppe på dette, men 

det er viktig å opprettholde det selv om behovet 

ikke er enormt. Erfaring fra Lilleborg er at helger 

fordeles på klasser, og at klassekontakter er 

 

 

 

Anders følger 

opp sak 

 

 

 

 

 

 

FAU leder 

sender 

innspill til 

rektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU leder 

sender 

innspill til 

rektor 

 

Alle FAU 

rep. spør 

foresatte i 

sine klasser 
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ansvarlig for å verve foreldre til å gå natteravn. 

Bjølsen FAU trenger en Natteravnkoordinator.  

 

om noen kan 

være 

koordinator 

5 Eventuelt: 

Foreldrene ønsker raskere tilbakemelding på nasjonale 

prøver for å kunne følge opp hjemme. 

 

- Språkbruk 

FAU ønsker fortsatt fokus på språkbruk. 

4.-7. trinn hadde språkbrukkampanje i høst. Dette er også 

ønsket på 1.-3. trinn.  

Det er ønskelig med mer informasjon til hjemmet ved 

slike anledninger sånn at man bidra og kan følge opp mer 

på hjemmebane. 

 

9. trinn hadde foreldremøte i høst i forbindelse med bråk 

inkl. språkbruk, i klassen. Det ble jobbet spesielt med 

guttene i klassen om bla. konflikthåndtering. 

 

Språkbruk kan være tema på foreldremøter. 

Språkbruk er sendt som sak til SMU. 

 

 

Det er også sendt sak om elever som er umotivert for 

skolearbeid til SMU. Kan man tilrettelegge for mestring 

gjennom alternative opplegg i løpet av deler av 

skoledagen? 

 

- Grønne midler/Bydelsmidler 

Møte 10. Januar - Hilde sjekker 

 

 

FAU sender 

innspill til 

rektor 

 

 

    

 

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? 

  

 Natteravner: viktig å holde det oppe selv om   
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behovet ikke er enormt. 

 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

