
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bjølsen skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 00 51 20 Org.nr.: 974589680 

Bjølsen skole Maridalsveien 172 Telefaks: 22 95 23 90  

 0469 OSLO   
  bjolsen@ude.oslo.kommune.no  

  bjolsen.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Pål Skedsmo - leder 

Ann Helen Bækken - foreldrerepresentant 

Jørgen Foss - Politisk representant (AP) 

Annette S Haga - Ansatte representant  

Karen Husebye - Ansatte representant 

Mari Ann Berg - Undervisningsinspektør- sekretær 

Forfall: Elevrådsrepresentatene fra både ungdoms- og barnetrinn 

Møtegruppe: SMU 

Møtested: Bjølsen skole, personalrommet 

Møtetid: 16.15-17.30 

Referent: Mari Ann Berg 

Telefon: 91369747 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 16. januar 2018 kl. 16.15- 17.45 

 

 

Referat fra SMU-møte 31.10.2017 

 

Sak:  

17/17 Referat og innkalling godkjent 

18/17 Ingen elevrådsrepresentanter møtte. 

• I møtet ble det uttrykt ønske om at representantene fra elevrådet møter i 

SMU 16.1.18. 

• Foreldrerepresentantene etterlyste større kontinuitet knyttet til 

klasserådsmøter. De ønsket at det innarbeides faste rutiner slik at 

klassene får tid til å diskutere og melde saker til elevrådet. Elevrådet er 

en viktig arena for elevmedvirkning. 

• Jørgen Foss (AP) orienterte om at bydelsungdomsrådet som skal ha sitt 

første møte 17.11.17 

 

19/17 Åpning av kunstgressbanen.  

Mari Ann Berg orienterte. 

 

20/17 Fadderordningen.  

Mari Ann Berg orienterte for bakgrunn av valg av faddere for 1. trinnselevene. 

 

21/17 Grønt prosjekt Bjølsen skole/planlegging for grønne midler 2017. 

I møtet ble det uttrykt ønske om et tredelt prosjekt. 

1. Det søkes på bydelens grønne midler for å etablere et grønt prosjekt ved 

skolen i regi av FAU. Prosjektet skal ha fokus på bærekraft. Det er 

ønskelig å ha flest mulig spiselige planter (krydder, blomster, bær). Det 
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må lages en plan for stell og vanning gjennom hele vekstsesongen – fra 

vår til høst også om sommeren. Grønt prosjekt – Bjølsen skole vil ta 

sikte på å være et møtested for foreldre og elever på skolen. Målet er å 

skape en møteplass for foreldre med ulik bakgrunn, men meden felles 

interesse; nemlig å skape et grønt, hyggelig og inkluderende uterom på 

skolen. FAU oppretter en prosjektgruppe som, i samarbeid med Mari 

Ann Berg, søker om midler og planlegger oppstarten av prosjektet. 

2. Elevene inkluderes gjennom arbeid i klassene og elevrådene i arbeidet 

knyttet til at Bjølsen skole blir et miljøfyrtårn. 

3. Elever ved Bjølsen skole går inn i et samarbeid med handelsstanden i 

Arendalsgata etter mønster fra Lilleborg skole. Handelsstanden holder 

plantekasser, jord og blomster og er behjelpelige med vanning. 

 

22/17 Eventuelt: 

1. Siri Moe erstatter Anne Britt Granaas i SMU. 

2. 13.12. er det julekonsert i regi av Kulturforum 

3. 3. trinn går inn i et 5 ukers samarbeidsprosjekt med Norges 

musikkorpsforbund. Samarbeidet gjelder musikkfaget. Det skal ende ut 

med en forestilling som vises for foreldrene og på skolens juleavslutning. 

Foreldrerepresentantene ønsker også at elevene på 3. trinn også opptrer 

13.12 på Kulturforums julekonsert. Ønsket er videreformidlet til trinnet 

lærere som tar kontakt med Anne Britt Granaas. 

4. Jørgen Foss (AP) stilte spørsmål om det psykososiale læringsmiljøet ved 

skolen. Karen Husebye orienterte; Miljøet er preget av trivsel og god 

arbeidsro. Klespress er nærmest fraværende. Foreldrerepresentantene er 

veldig fornøyde med tradisjonen knyttet til felles skolebilde. 

5. Jørgen Foss(AP) orienterte om at skolefrokosten blir fast ordning. 

Bjølsen skoles tilbakemelding har vært med på å danne grunnlaget for 

denne beslutningen. 

 

Kopi til Alle medlemmer i SMU 

Bodil Arnegaard - FAU 

Arild Lillehagen - rektor 

Ingar Pedersen - ass.rektor 

Ansvarlige lærere for elevrådene 

   


