
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Bjølsen skole 

Møtedato 06. desember 2021, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a Cathrine Kleivdal 1b Kristin Torjesen Marti 1c Cecilie Norseth  

2a Nilufar Khashimova 
  

2b Heidi Sjetne   
2c Frode Thoen 

3a Ellen 3b Mette Nilsen   

4a Steffan S. Løssfelt 4b Ida Mikalsen 4c Therese Aasvik 

5a Vibeke Johnsen 5b Frode Thoen, Dag Høstland   

6a Øyvind Berg 6b Nicola Karcher   

7a  7 b Kristine Holte   

8a Anders Frogner 8b Anette Braathen 8 c Anders Dybwad 8 d 

9a Ketil Klepsvik 9b Grethe Moen Johansen 9c  

10a Ida Mikalsen 
  

10b Kine Bjørkdahl 10c Gunhild Nordal 

Fra driftsstyret: Anders Frogner 

Fra administrasjonen: Fung. rektor Thomas Wollan 

Møteleder Dag Høstland 

Referent Vibeke Johnsen 

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  
. 

  
  

2 
Rektor Thomas Wollan informerte og svarte på 

spørsmål:   

  

  

  



Koronasmitte på skolen: Bjølsen har hatt økende 

smitte på barnetrinnet. Per 6. desember hadde ikke 

dette vært knyttet til omikron. 

De siste ukene har rundt 20 elever vært smittet. Ifølge 

rektor fikk skolen vite at dette ikke regnes som mange 

da de spurte bydelsoverlegen om skolen ikke også 

burde teste 1. – 4. trinn også.  Ved smitte er skolen helt 

avhengig av at foresatte gir beskjed til skolen. Rektors 

inntrykk er at de foresatte er flinke til det. 

Dette gjelder ved smittevarsling: 

1. Varslingen er avhengig av at foresatte ringer 

skolen og gir beskjed til kontaktlærer. 

2. Nærmeste leder til kontaktleder sender ut en 

melding til de foresatte i den klassen det 

gjelder, i noen tilfeller blir hele trinnet 

informert. 

3. Skolen verken vil eller har lov til å oppgi navn 

på smittede elever 

4. Smittede skal være i isolasjon i 5 dager.  

 

Oppfølging av smittede elever: 

Foreldre har opplevd at ulike trinn/klasser har fulgt opp 

smittede elever ulikt med hensyn til arbeidsplan, sende 

med bøker hjem osv. Rektor understreket at smittede 

elever med symptomer må ha lov til å være syke. Han 

vil imidlertid passe på at det er lik praksis på oppfølging 

for de som ønsker å følge arbeidsplan, slik at elever har 

like muligheter. 

AKS og smitte: Når det gjelder AKS, er det per nå få 

restriksjoner på at barn omgås.  

Renhold ved smitte: Skolen får heller ikke ekstra midler 

lenger til renhold av klasserom osv. tross mye smitte. 

Andre saker rektor orienterte om: 

Lån av gymsal: Det er få muligheter til å låne gymsal for 

klasser utenom skoletid da denne er utleid, blant annet 

til Sagene IF. 

Ny rektor på Bjølsen skole: Thomas Wollan opplyste at 

han har søkt stillingen og vært på intervju. Han håper 

på avklaring før jul. 

Strategisk plan: Alle skoler lager og følger en strategisk 

plan. Det står i statuttene for FAU at de skal kunne 

FAU får se strategisk 

plan før neste møte 10. 

januar 

  

  

  

  



spille inn på strategisk plan. Rektor spurte hvordan FAU 

kunne bli involvert. 

FAU mener at lærere, ledelse og personale kjenner sine 

behov og hva slags kompetanse som behøves best da 

strategiplanen danner grunnlag for arbeidsplan. FAU vil 

gjerne orienteres om hva skolen, ledelsen og lærere 

jobber med og hvorfor – og hvordan vi foreldre kan 

spille inn og støtte opp under det. 
 

3 
Kurs i nettvett 

FAU pleier å yte støtte til trinn som ønsker å arrangere 

nettvettkurs. FAU har undersøkt og funnet at 

Barnevakten tilbyr kurs. To kurs kan være aktuelle - 

digital oppstart for 1.-3. trinn, for foreldre og lærere. 

Og andre kurs for de eldre klassene. 

Det er FAU-representantene som står som arrangør av 

kurs og søker støtte fra FAU. 

 

Det er stor interesse for slike kurs fra foreldre, spesielt 

fra 1-8. trinn.  Erfaringer rundt uheldig mobilbruk fra 

blant annet 3. og 6. trinn tilsier at slike kurs er aktuelle. 

Det handler om utestenging fra spill og mobbing på 

sosiale medier. 

Kursene har tidligere vært holdt som «obligatorisk 

kveldsskole», det vil si at lærere og elever har fått 

avspasere disse timene en annen dag. 

Foreldrerepresentanter på 9. trinn kunne fortelle om 

svært gode erfaringer med kveldskole med lærer, 

foreldre og elever med felles samling i gymsalen og 

klassevise samlinger etterpå. Kurset var obligatorisk og 

elevene og lærere fikk avspasere i etterkant. 

Foreldrerepresentantene som har vært på kurs 

understreker at de bør arrangeres så tidlig som aktuelt i 

skolealder, helst før sosiale mediers inntog. 

Tiltak:  

• FAU sender ut lenker til aktuelle kurs til FAU-

representantene 

• Det oppfordres til å tenke 1. – 3. klasse, 4. – 7. 

klasse og 8. – 10. trinn og arrangere sammen 

• FAU-representanter oppfordres til å gå 

sammen og finne ut hva som passer best for 

  

  

  
FAU sender ut lenker til 

aktuelle kurs til FAU-

representantene 

  

  

  

  



deres trinn, og helst ta kontakt med lærer i 

forkant. 

Det er frivillig å søke og arrangere slike kurs. 

Søknader kan sendes fortløpende. 
 

4 
Tryggere skolevei  

FAU hadde i forkant av møtet fått spørsmål om FAU 

kunne engasjere seg i tryggere skolevei, særlig spesielt 

ble overganger i Bergensgata nevnt. 

Styret informerte om at FAU Bjølsen spilte inn flere 

tiltak til bydelen i 2019 på oppfordring fra bydelen om 

strakstiltak. Da gjennomførte bydelen «barnetråkk» der 

barn fra bydelens skoler pekte ut steder og gater de 

mente var «farlige», eller der de følte seg uttrykke.  

FAU Bjølsen spilte i 2019 blant annet inn  

• Overganger i Bergensgata og mye trafikk  

• Trafikk i Stavangergata 

• Overgang ved Sarpsborggata der Bjølsengata 

går ut fra parken 

• Parkeringsplassen på Advokat Dehlis plass som 

trafikkert på morgenen 

• Dårlig belysning i Bjølsengata langs AKS-bygget 

• Forslag til enveiskjøring i Kongsvinger-gata fra 

Grimstadgata siden, altså fra skolen og mot 

Skatehallen. 

Fra bydelen ble det spilt inn arbeid med såkalte 

hjertesoner rundt skolene. Hjertesone betyr både at 

det gjøres noe med trafikale utfordringer der det er 

mulig, men hjertesoner innebærer også 

holdningsskapende arbeid blant foreldre som kjører 

barn til skolen. 

Dette har skjedd: 

• Lys i Bjølsengata forbi AKS og UngMetro. 

• Det jobbes, litt uavhengig av dette med trafikk, 

å lage et byrom/park av parkeringsplassen. 

Planen er å stenge av Maridalsveien fra 

rundkjøringen bort mot Kongsvingergata. 

Bydelen har fått penger til dette arbeidet, så 

det er påbegynt og det er politisk vilje for dette. 

Trafikale endringer for eksempel i overganger, lyskryss 

og annet i Bergensgata er vanskeligere å få til og er 

tiltak som må på høring til instanser som Ruter, 

 

  



bydelen, Unibuss osv. Bydelen opplyser til FAU Bjølsen 

at det ikke vil skje noe her per nå. 

5 
Oppfordring til Trygghetsvandring 

Det oppfordres at alle foreldre melder seg til 

Trygghetsvandring som skjer en gang i uken, torsdager 

mellom 1830 og 1930. Oppmøte Bjølsenhallen. De 

trenger flere engasjerte foreldre fra Bjølsen skole, 

spesielt nå da barna begynner å trekke inn i 

garasjeanlegg både rundt Bjølsenhallen og i 

Sandakersenteret.  

Det forplikter ingenting å melde seg inn i Facebook-

gruppen til trygghetsvandrerne, hvor du også kan 

registrere deg på Spond: 

Trygghetsvandring Bjølsen | Facebook  
 

 FAU-representanter 

sender ut informasjon 

til sine klasser med 

oppfordring om å 

melde sin interesse 

  

6 
Første FAU-møte 2022 

Første FAU-møte i 2022 blir 10. januar på Zoom. Zoom-

lenke sendes ut i helgen eller mandag morgen før 

møtet. Representanter bes forhøre seg med sine 

klasser om det er saker de ønsker å ta opp. 

  

 Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

    

    

 

https://www.facebook.com/groups/2898967577044323/

