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9a Ketil Klepsvik 9b Grethe Moen 
Johansen 

9c  

10a Ida Mikalsen 
  

10b Bård Bie-Larsen 10c Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan 

Fra Driftstyret: 

Møteleder Dag Høstland/Vibeke 

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  
. 

  
  

2 
Rektor Thomas Wollan informerte og svarte på spørsmål: 

Budsjett: 277.000 kr i pluss for budsjettet -21. 

Budsjett for 22 godkjent i Driftsstyret ,det er +4 milioner, 

mesteparten av den økningen går til lønnskostnader. 

Foreldremøter, datoer skal bli klart uke 7. Info og innkalling 

kommer fra kontaktlærerne. Det blir ikke en felles samling for 

trinnene i gymsalen på vårens foreldremøter, men Rektor 

ønsker å komme innom foreldremøtene i alle klassene på alle 

trinnene for å hilse på foreldre. 

 

Det var kommet noen spørsmål i forkant av møtet som 

Thomas også fikk anledning til å svare ut skriftlig etter møtet. 

(svar i rødt) 

1. Hvordan skolen håndterer digital mobbing på elevenes 

plattformer som Teams og rutiner for å håndtere dette. 

Anledningen er en fjerdeklasse som har fått chatten stengt 

eller mulighet til å lage grupper og chatte direkte med 

hverandre på Teams. 

 

På generelt grunnlag behandler vi mobbing på samme måte 

som annen mobbing. Opplever eleven (ev. ansatte på skolen 

eller foresatte) skolehverdagen som utrygg, er det et lovverk 

som slår inn, Opplæringsloven §9A-4. 

I utgangspunktet er ikke Teams en sosial plattform der vi sliter 

med hets. Dette er en plattform der skolen har kontroll og som 

læreren kan stenge/åpne ut i fra behovene. Det er på de 

tradisjonelle sosiale mediene som Snapchat, Instagram, Tik 

Tok, Youtube osv. der vi opplever mest utfordringer med hets. 

Når det gjelder episoden på 4. trinn har vi foreløpig slettet 

kommunikasjonsdelen på Teams, da vi ser at de yngste 

elevene ikke klarer å håndtere denne typen kommunikasjon. 

Det oppstår misforståelser. Vi har snakket om nettvett og 

kommer til å fortsette med det. Minner om at det i 

utgangspunktet er en aldergrense på 13 år for å delta i sosial 

medier. 

2. Hvordan ser du som rektor på den nye grønne hverdagen 

og nærmest normal skole. 

Her svarte jeg dere ut-Grønt nivå, er gledelig. Barna forholder 

seg ikke til meteren og det oppleves for dem som en 

normalisering. Ansatte og lærere må holde på meteren og det 

gjør utviklingsarbeidet skadelidende. Det vil normaliseres når 

meterkravet blir borte. 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



3. Fra 9. trinn - Hvordan jobber Bjølsen skole med den nye 

vurderingsforskriften?  

(Det er et åpent spørsmål og ikke ment som kritikk). 

Siden jeg startet på Bjølsen (skolen har heller ikke tidligere 

jobbet med dette) har vi ikke gjennomført økter med lærerne 

spesifikt mot endringer i Opplæringsloven. Imidlertid ser jeg at 

de fleste av endringene er knyttet til innføring av ny læreplan 

(LK20).  

Jeg vil derfor mene at en del av endringene har vi jobbet med 

indirekte gjennom profesjonsfellesskapet og LK20 (blant 

annet ordet "lærelyst" som er sentralt i den nye læreplanen). 

Jeg ser imidlertid at det er hensiktsmessig med informasjon 

om at det er endringer i dette lovverket som setter rammer for 

undervisning og skole. Takk for at vi blir koblet på der:) 

  

Det kom et ekstra spørsmål fra en FAU representant: Hvordan 

skal en gå fram når man er uenig i hvordan lærer går fram 

ovenfor elev? 

Lavest mulig nivå er et bra sted å starte, gjerne bare en 

telefon til læreren. Hvis det oppleves vanskelig, kan leder for 

trinnet kontaktes ev kan rektor også kontaktes. 

3 
Nytt fra Driftsstyret.  

Neste møte er 4 mars. Det var ikke noe å melde per nå. 
  

  

  

 

  

  

4 Orientering om hvordan søke midler til nettkurs via FAU. 

Det finnes midler til Nettvett-kurs i FAU. Representantene på 

trinnene bør gå sammen om søknad og samarbeide om når og hvor 

kurset bør finne sted. 

Det er ikke noe frist for å søke, dette er løpende. Skolen er også 

villige til å være med å støtte. 

Selve søknaden sendes til FAU per e-post. 

Tips fra høyere trinn: Setter man kurset til kveld får man med seg 

foreldrene, og kan ha dialog foreldre/barn. 

   

5 Diskusjon om foreldre-foreldre-samarbeid, ref forrige møte der 

rektor redegjorde for dette foreslåtte punktet i Strategisk plan 

fra lærere på skolen. Diskusjon og ide-henting i plenum: 

-Det er viktig å skape møteplasser for foreldrene slik at de blir 

kjent og samsnakket. 

    



-Første foreldremøte er viktig. Det bør gis en mulighet til 

mingling og samtale.Gjerne få igang en engasjerende 

diskusjon. 

-Møteplasser for forelderene er spesielt viktig i overganger som 

start 1.klasse opp til 5. trinn og 8.trinn. 

Prøvde og vellykkede møtepunkter: 

-Filmkveld for barna, mingling for foreldrene.Det ble lånt 

musikkrommet og satt opp til filmvisning og popkorn, mens de 

voksne kunne samles i et annet rom. 

-Brettspillkveld, det ble lånt et rom på skolen og flere tok med seg 

spill. Enkelt og fint. 

-Grilling eller kaffe i Bjølsenparken. Det er flere som har 

gjennomført dette med stort hell. Både kortere kaffemøter om 

morgenen eller grilling og lek etter skolen eller helg. 

6 AKS og formidling av kurs som dans og sjakk. AKS får ikke 

lenger lov av kommunen til å formidle kurs som koster penger, 

og lurer på om FAU kan ta formidlerrollen slik at de kan 

fortsette. 

Det er et ønske blant FAU representanter at tilbudet 

opprettholdes. Det er samtidig et spørsmål om AKS har gjort 

seg noen tanker om hva AKS kan tilby som ikke koster 

penger. 

FAU/AKS representant tar dette spørsmålet med seg til 

samtale i AKS.  

  

7 
Eventuelt 

 

1. Neste FAU møte blir 07.mars– styret vurderer digitalt vs 

fysisk møte ca. en uke før og sender dette ut sammen med 

innkalling. 

2. Det er et Regionalt FAU møte 16.02 kl 1800. Spesielt 

interesserte kan melde seg til Dag Høstland. 

 

 

  

 


