
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Personalrommet, Bjølsen skole 

Møtedato 04. april 2022, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a Cathrine Kleivdal 1b  1c  

2a Hanne Ness 
Sevendal 
  

2b Heidi Sjetne   
2c Frode Thoen 

3a  3b    

4a Brynjar A Moe 4b Ida Mikalsen 4c Alexander Haugli 

5a Vibeke Johnsen 5b Frode Thoen,  5c  

6a Øyvind Berg 6b Nicola Karcher   

7a  7 b    

8a Malin Ellingseter 8b Ida Mikalsen 8 c  8d 

9a Ketil Klepsvik 9b Anne Wold 9c Geir Hornes 

10a  
  

10b  10c  

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan 

Møteleder Vibeke Johnsen 

Referent Cathrine Kleivdal 

Kopi til 

FAU-representanter, AKS, skoleledelsen 
Referatet legges ut på FAUs område på skolens hjemmesider. 
FAU-representantene har ansvar for å informere øvrige foresatte i klassene om FAUs 
arbeid. 

  

 

  

Sak 
nr 

Innhold Oppfølging 
 /ansvarlig 

Frist 

1 Velkommen og godkjenning av innkalling  

Godkjent 
. 

  
  



2 
Rektor Thomas Wollan informerte og svarte på spørsmål: 

Nettvett-kurs fra Barnevakten, det har vært stor interesse og 

vi lurer på om vi bør se på kurs i nettvett som en fast del av 

undervisningsopplegg og foreldremøter mm fra tidlig trinn? 

Rektor svarer: Dette kan vi ha en dialog om. 

Ung metro et sted for ungdommene i storefri?  

Rektor svarer: Ung Metro kan være åpent i storefri fra etter 

påske. Det er begrenset plass der og kun en skoleklasse av 

gangen får være der (av 200 elever). Det vurderes faste dager 

for de forskjellige trinnene. Nå er våren her og det er ikke det 

samme behovet, men det blir også åpent fra høsten av og ut 

vinteren. 

Kompetanseheving av lærere på bruk av Ipad.  

Rektor svarer: Det har gått for sakte med kompetanseheving. 

Læringsteknologi-teamet er hentet inn for å hjelpe til med 

dette. 

International dag- Sett opp mot FN-dag markering som også 

ligger til høsten, blir det for tett?  

Rektor svarer: Markeringen av F dagen vil være en fin 

anledning til å jobbe tverrfaglig med ett opplegg tilpasset 

dagen. (Det er dermed ikke et arrangement utenom skoletid 

slik International dag er.) 

Sommerskole. Sommerskolen i år er for det barnetrinnet kun 

de to første ukene av sommerferien. Byrådet har vært ute 

flere ganger og sagt at dette skyldes at skolene selv i år skal 

søke om og stå for lokale tiltak. Hva gjør Bjølsen skole? Og 

har dere søkt om å få arrangere sommerkurs på skolen i 

august?  

Rektor svarer: Skolen har ikke vært klar over denne 

løsningen for sommerskole i år. Det er uklart om fristen for å 

søke er ute og rektor skal undersøke dette.  

Beredskap, er tilfluktsrom tilknyttet skolen ryddet?  

Rektor svarer: Det er ikke fungerende tilfluktsrom på skolen 

lengre.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

3 
Besøk av AKS - AKS kommer på invitasjon fra FAU for å 

snakke om sitt tilbud og hvordan de tenker når de setter 

sammen tilbudet, nå som foreldrebetalte tilbud faller bort. 

Det er lang erfaring og historie med sjakk og dans på Bjølsen. 

De tenker at FAU gjerne kan gjøre den formidlingen, så kan 

aks fremdeles følge osv. 

AKS har ikke egne ansatte som kan holde kurs /opplæring i 

dans /sjakk, men har vurdert egen kursing. 

  

  

  

 

  

  



Gratistilbud: 

AKS har samarbeid med Sagene IF, og fortsetter med det 

samarbeidet. 

Diskusjon: 

FAU er litt delt i synet på hvordan forholde seg til disse 

kursene. FAU ønsker ikke per nå å starte arbeid med å 

fasilitere disse kursene. Vi lander på at vi holder åpent for at 

hvis noen representanter i FAU (eller bare foresatte) med 

spesiell interesse for å hjelpe til med å fasilitere kursene med 

AKS /skolen og kursholderne kan gjøre det. 

 

4 
Foreldrekonferansen for Oslos FAU- orientering av Dag 

Falt bort grunnet fravær. 
   

5 
Eventuelt 

Blomster-kassene foran AKS-bygget trenger vedlikehold 

og kjærlighet. Blir sak til neste møte. 

    

6 
Neste møte blir 02.05 kl 1830 på Bjølsen skole. 

  

 
 

   

  


