
Referat FAU Bjølsen skole  
  

Møtested Bjølsen skole 

Møtedato 10.januar 2022, kl. 18.30-20.00 

Deltakere 

  

1a Cathrine Kleivdal 1b Kristin Torjesen 
Marti 

1c Cecilie Norseth /Nina Paus  

2a  
  

2b Heidi Sjetne   
2c Frode Thoen 

3a Magnar Solhøy 
Setekleiv 

3b Ida Skofsrud 
Danbolt 

  

4a Steffan S. Løssfelt 4b Ida Mikalsen 4c Alexander Haugli 

5a Vibeke Johnsen 5b Frode Thoen,   Dag Høstland 

6a Liisa Maija 
Pettersen 

6b    

7a  7 b Kristine Holte   

8a Anders Frogner 8b  8 c Mathias 
Theissen 

8d Anders 
Dybwad 

9a Ketil Klepsvik 9b Grethe Moen 
Johansen 

9c Geir Hørness 

10a Ida Mikalsen 
  

10b Kine Bjørkdahl 10c Cathrine Pedersen 

Fra administrasjonen: Rektor Thomas Wollan 

Fra Trygghetsvandrerne: Anna Smith, Valborg Dyngvold 

Møteleder Dag Høstland 

Referent Cecilie Priscilla Norseth 

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: 

Strategisk plan:  

Vi kan dele den Thomas har sendt på e-post til alle i 

FAU. Tiltak er forankret i hele personalet og knadd over 

en lengre periode. Dokumentet kommer sammen med 

et rammebrev fra politikerne som sier noe om hva 

skolen skal jobbe med. Planen er delt i flere 

perspektiver, men vi har fokus på elevperspektiver. 4 

totalt. Skolen har egne tiltak for hvert perspektiv. 

1. lese-skrive ferdigheter 

2. tverrfaglighet 

3. flere skal fullføre og bestå videregående 

4. trygt og inkluderende læringsmiljø 

Skolen skal legge til rette og involvere foresatte for et 

inkluderende foreldresamarbeid som en del av 4. 

perspektiv. Oppmuntre allerede i 1. trinn med 

vennegrupper, initiere at klassekontaktene bruker 

foreldrene for å planlegge klassefester, samt samle 

foreldrene i forkant før foreldremøter for å komme 

frem til punkter sammen som man ønsker å få tatt opp. 

Kanskje dette allerede fungerer ganske godt på barne- 

og mellomtrinnet men kan kanskje jobbes mer med på 

ungdomstrinnet. Rektor er sikker på at et større 

foreldreengasjement på ungdomstrinnet kan bidra til 

bedre engasjement for ungdommene. GDPR står litt i 

veien for at skolen deler mailinformasjon, men FAU og 

klassekontakter skal få disse for alle trinn.  

Innspill fra 10. klasse – Berlin tur har lange tradisjoner 

på Bjølsen Skole, men opplever mest fokus på salg og få 

inn penger, men kanskje legge til rette for mer 

sosialisering mellom foreldre og barn utenom 

inntjeningsfokuset.  

Legger opp til en større diskusjon med ideer og innspill i 

et fremtidig FAU møte slik at vi kan komme med ideer 

og innspill til denne utfordringen. 

Skolemiljø: 

Rektor har et umiddelbart godt inntrykk av Bjølsen 

Skole. «Man kommer til en god skole, det merker man 

  

   

  

  

  

  

  

  



når man møter elevene og de ansatte».  Skolen hadde 

et dårligere rykte før i tiden, men jobben med å snu 

dette er i gang, tar tid, men føler at dette skjer nå. 

Krevende å jobbe med læremiljøet under en pandemi, 

vanskeligere for ledelsen å få kunnskap om lærings- og 

skolemiljø slik det har vært til nå. Det har ikke vært 

mulig å gå rundt å besøke klasserommene på samme 

måte som før pandemien. Opplever en trend i Oslo med 

mindre konflikter på ungdomstrinnet. Opplever, etter 

synsing og samtale med andre kolleger i Osloskolen, en 

litt tyngre elevatferd på mellom- og barnetrinnet.  

Atferd som går ut over andre.  

Budsjettet for 2022 skal godkjennes på neste 

driftsstyremøte, ser ut som regnskapsåret 2021 går i 0. 

Strategisk plan skal også godkjennes av driftsstyret på 

neste møte 20. januar.  

Ellers, oppstart har vært spennende, det er mye smitte i 

Osloskolen. Mye skolemeldinger bare de siste dagene 

om smitte på forskjellige trinn. Dette føres i et skjema, 

ca. 30 smittede elever pr nå, ansatte har vært noe 

bekymret, men følelsen er at dette avtar litt da de fleste 

har fått 3. dose.  

Vi gratulerer Thomas med jobben som rektor på 

Bjølsen skole! 
 

3 
Planlegging av foreldremøter i samarbeid med 

klassekontakt og lærer 

Er klassenes eget møte, skal formidles 4 uker før 

møtedato. FAU rep kan snakke litt med klassekontakt 

om de har fått melding om når møtene skal være. 

Kontaktlærer leder møtet. Avholdes i klasserommet. Vi 

sender ut en mal om punkter som kan tas opp på disse 

møtene, for inspirasjon og innspill. Dag hører også med 

rektor på neste driftsstyremøte 17. januar om det er 

planlagt foreldremøter. 
 

  

  

  

  

  

  

  

4 
17. mai - 4. klasse 

FAU og klassekontakt på 4. trinn kan snakke litt 

sammen allerede nå, selv om vi ikke vet enda hvordan 

våren blir. Foreldrene må sørge for at dannes en 17. 

mai-komité. Må følge med på om det blir noen 17. mai-

feiring. Et godt tips er å snakke med de siste som 

arrangerte 17. mai. Et annet godt tips er å lage en 

gruppe i Spond (appen). Arrangementet avhenger også 

av om vi skal delta i det store toget. Vi har kaffekanner, 

saftkanner, det er opprettet en vipps, og FAU får 10 

 

  



prosent av 17. mai-inntektene. Vibeke sitter på en perm 

som noen må hente (Steffan Løssfelt 4A henter denne), 

samt gå litt gjennom utstyret FAU har. 
 

5 
Internasjonal dag  

Dette er det eneste arrangementet som FAU har 

ansvaret for. Vært arrangert i september, som et 

velkommen til nye elever. En stor matfest. Alle 

oppfordres til å ta med en matrett fra sin verdensdel. 

Avholdt ute i skolegården. Ikke blitt avholdt siste 2 år. 

Her finnes også en kjøreliste for hvordan arrangere. 

Dette flytter vi til høsten.  Det må nedsettes en komité 

av dette FAU. Behøver ikke gjøres i januar, men må 

gjøres i løpet av våren.  
 

    

6 
Eventuelt 

1. Trygghetsvandrerne trenger nye admin-

krefter. 
Anna Smith og Valborg Dyngvold orienterer – 

begge må trekke seg ut som admins 

(facebookgruppen og spondgruppen). Sagene 

og Nordpolen skole har stor oppslutning om 

trygghetsvandring. Lærerikt om hvordan 

forebyggende team i bydelen jobber. Politiet, 

Salto, FAU samarbeider. Å melde seg til å gå, 

betyr ikke at du må gå hele tiden. For Bjølsen 

skole er det en tur i uken, møtes på 

Bjølsenhallen. Ulike ruter.  

Å være admin i gruppene innebærer for spond: 

å holde styr på når vandringene er og når de 

starter, må oppdatere hvis tidene endrer seg, 

holder kontakt med Salto mfl på e-post. For 

facebook er det samme. Vi trenger flere. Dette 

er sosialt og gøy og lærerikt om ungdommene i 

bydelen. Ingen meldte seg så dette må ta opp 

igjen senere, flere ganger.  

 

2. Berlin-tur for 10. klasse 
Utsetter turen til uke 23, etter eksamen. Alle er 

motivert til at dette blir gjennomført (selv om 

man tar en dag av pinsen). Går det ikke med 

utenlandsreise, så blir det innlands. 

 

3. Fra driftsstyret: 

Fra røde tall til ca 0 for 2021 – veldig bra! AKS 

har 1,2 mill i pluss, mye midler som kommer inn 

på slutten av året som er vanskelig å bruke. Nå 

skal nytt budsjett godkjennes. 

 

4. Neste FAU møte blir 7. februar – styret vurderer 

digitalt vs fysisk møte ca. en uke før og sender 

dette ut sammen med innkalling. 

Endrer 

tidspunkt til 

onsdager 19-

20. Dag 

Høstland tar 

over admin i 

spond-

gruppen.  

 

 



 

 Oppfølgingssaker fra tidligere FAU-møter: 

Møte Saksinnhold Oppfølging/ 
ansvarlig 

Frist 

    

    

 


