
Referat, FAU og klassekontakter, torsdag 1.mars kl 1800 

 

1. Velkommen ved FAU-leder Lene Østli 

 

2. Rektor Anette Reme orienterte om økonomi, budsjett og strategiplan. Bekkelaget har fått 

mindre penger enn forventet, 500.000 kroner, tilsvarende en lærerstilling. Skolen har 

imidlertid et overskudd fra 2017, og kan derfor beholde alle lærerne. Nødvendige kutt tas på 

innkjøp. 

 

Om statlig lærernorm fra 2018: Den er et mål, uten krav til innføring. Dersom det kommer 

penger til lærernormen ved revidert nasjonalbudsjett i mai, er det antagelig uansett for sent å 

få tak i lærere. Bekkelaget mangler i dag 4 1/2 lærerårsverk for å oppfylle normen. 

 

3. Assisterende rektor Kim Steingrimsen orienterte om strategisk kart for 2018-2021: 

Bekkelaget gjør det bra på lesing, regning og et godt læringsmiljø. 

Følger opp Ludvigsen-utvalget fra 2016, om viktigheten av dybdelæring, for eksempel ved å 

gå dypere inn i lengre tekster 

Det er et trygt og godt miljø ved skolen. Ledelsen bruker mye krefter på å finne riktig nivå for 

saker som oppstår. 

Alle lærerne blir nå kurset i opplegget «Mitt valg», som blant annet handler om å øve på 

sosialt samvær. Her gjenstår det en kursdag og et foreldremøte. 

 

4. Rektor Anette Reme redegjorde for den nye skolebehovsplanen for 2019-2028. Det er et 

kapasitetsproblem i vårt område, som omfatter Ekeberg, Bekkelaget og Karlsrud. Ønsket fra 

kommunen er at Bekkelaget skal være en B3-skole, dvs med tre paralleller på alle trinn. Er i 

praksis det i dag, men likevel ikke en fullverdig B3-skole. 

Dette vil innebære rehabilitering og ombygging for å ha 588 elever, 3x28x7. 

Holtet videregående skal rives, her kommer det en ny 7-trinns B3-skole og en ny 

flerbrukshall. Dette skal være ferdig i i 2024. Da må skolegrensene endres. 

Ungdomsskoler blir Brannfjell og Bjørvika (på tegnebrettet nå). Bjørvika vil ta imot en del av 

elevene fra Nedre Bekkelaget. 

23.mai er høringsfrist for skolebehovsplanen. Bystyret vil etter planen vedta den i desember i 

år. 

 

I den kortsiktige planen lå det at Bekkelaget skulle få mange skolestartere høsten 2018. 

Skolen ønsket ikke dette. I dag kom beskjeden om at skolen slipper. Dermed blir det 104 

skolestartere neste år, 5 klasser av 20-21 elever. Håpet er at dette vil vare for dette årskullet ut 

7.klasse. 

 

Det skal bygges en paviljong for å ta unna de store årskullene. Denne er ment å være 

midlertidig, til den nye skolen på Holtet er ferdig. Utfordringer er at den skal ligge der dagens 

ballbinge ligger. Kommunen har lovet at det kommer en ny ballbinge der dagens paviljong 

står. Skolen er også lovet at det settes opp lekeapparater i den gamle kolonihagen. 

 

Skolens ledelse presser på for at skolen skal få utvidet sitt område når Marienlundveien 

stenges og slås sammen med Marienlundparken. Dette er foreløpig ikke avklart. Rektor har 

vært i kontakt med bydelen om å få leie dette området. Hun har fått gehør for sitt ønske hos 

Utdanningsetaten, og har et håp om å få gjennomslag for sitt ønske. 

 

Det ble reist spørsmål om trafikkbildet ifm all byggeaktiviteten i området. Rektor understreket 
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at dette må bli gjort tydelig i høringsrunden. 

 

Med mindre plass i skolegården foreslår ledelsen å dele friminuttene mellom de ulike 

klassetrinnene. Det innebærer også at de starter til ulike tider; 1.-4.klasse begynner et kvarter 

tidligere enn i dag, 5.-7.klasse begynner et kvarter senere enn i dag. Biblioteket vil holdes 

åpent for 5.-7.klasse om morgenen. 

 

Dette vil innebære en utfordring for trafikkgruppene. Skolen trenger hjelp fra foreldrene for å 

løse dette. 

 

Trafikkgruppas svar: Alle trafikkvaktene tar en halv time lenger vakter. Gruppa har også vært 

i kontakt med Frivillighetssentralen for å prøve å rekruttere noen herfra. 

 

Deretter forlot skolens ledelse møtet. FAU-leder Lene Østli tok over ledelsen av møtet 

 

5. Lene redegjorde for FAUs arbeid med planene for paviljong og utbygging i skolegården. 

Hun erkjente på vegne av arbeidsutvalget at informasjonsarbeidet overfor foreldrene ikke har 

vært så bra som det burde ha vært. 

 

6. Lene redegjorde for sammensetningen av FAU neste år. Lene, Lene og Camilla går ut av 

FAU, mens Thomas, Merete og Hanne fortsetter. 

 

7. Orientering fra gruppene: 

 

Trafikkgruppa: Begrunnet hvorfor de mener at alle trafikkvaktene må stå lenger når startsiden 

for elevene utvides, fra 0755 til 0850. Gruppa mener 5.-7.klasse har like stort behov for vakter 

som de minste barna. Viktig at det blir avklart raskt hva som blir situasjonen etter påske. 

Trafikkgruppa ønsker å være tøffere i kravene om at alle må stille på sine vakter. 

Gruppa er opptatt av situasjonen rundt utbyggingen av Kongsveien 82, og er i kontakt med 

utbygger. Det skjer at det ryggen uten ryggevakt, på tross av at utbygger sier at dette tas opp i 

ukentlige møter. Trafikkgruppa oppfordrer foreldre som ser avvik på byggeplassen om å 

melde fra. Gruppa vurderer også å opprette en åpen Facebook-gruppe der avvik og problemer 

kan meldes inn. 

Thomas fra FAU har vært i møte med Sporveien om deres utbygging, og orienterte. Han 

opplever dem som profesjonelle og gode. 

 

17.mai-komiteen: Har hatt ett møte etter jul, diskutert arrangement og tog. Kastellet ønsket 

felles tog, men det går ikke, siden Kastellet går i byen i år. Gruppa ønsker at Bekkelagets tog 

skal være litt bedre i år enn tidligere år, med klarere skille mellom klassene og mer orden i 

rekkene. Planlegger å starte årets arrangement før toget er ferdig. 

Lene fortalte at FAU har tatt dette opp med skolens ledelse. 

Gruppa skal fordele oppgavene mellom klassene på 4.trinn, skal ha nytt møte om 2 uker. Skal 

også ha vareopptelling på loftet, for å se hva som er igjen fra tidligere år. 

Gruppa har også ansvaret for dugnaden. Denne er det 1.-3.trinn som har ansvaret for. 

 

Trivselsgruppa: Jobber langs flere spor. Har lagt bort pepperkaker og gløgg før jul. Leter etter 

tema for foreldrekveld. Mulige temaer: Mobbing, sex blant ungdom. Hvordan forberede barna 

til ungdomsskolen? Her er det mulig med samarbeid med Ekeberg og Nedre Bekkelaget. 

Gruppa har hatt møter med Aks-leder, helsesøster og elevrådet for å se hva den kan bidra 

med. Nytt møte om to uker. 
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Bekymring blant foreldre om et tøffere miljø med mye røff ordbruk. dette har vært tema på 

vårens foreldremøter. Erfaringene fra dette er gode. 

 

Her forlot gruppene møtet. FAUs arbeidsstyre fortsatte: 

 

8. Rektor setter ned en gruppe ifm utbyggingen i skolegården. Thomas går inn på vegne av 

FAU, som «Ballbingens mann». 

 

Møtet avsluttet ca 2000. 

 


