
 
 
Referat FAU møte 01.06.21 
 
Til stede 
Monica Tveite, Kim Steingrimsen, Jan Robert Kvam, Elisabeth Slaaen Westrum, Amalie Hilde 
Tofte og Kåre Fjeldsaa. Erlend H. Røeggen ikke til stedet 
 
Info om avslutning 7 klasse V/Kim  
Bystyret sier reglene for gjenåpning fase 2 vil gjelde også her, dvs. 50 pers utendørs. Det 
betyr at 7 trinns avslutning blir uten foreldrene, det blir for elevene i skoletiden. Elevene vil 
der bli takket av rektor, diplom og blomst deles osv. Hver (7) klasse får også tilgang til begge 
gymsaler og kan lage sin egen dag med lærerne. 
 
Som en forlengelse av dette punktet: Sommeravslutning pleier foreldre å stå for, også her er 
det viktig at reglene for gjenåpning fase 2 i Oslo gjelder. 
 
Info om Foreldreundersøkelsen v/Kim  
45% har svart. Noe bekymring over lav deltakelse (snittet i Oslo er bare 35%).  
Skaper usikkerhet rundt hva man faktisk kan lese ut av undersøkelsen, antar at man bare får 
inn de mest negative og positive og kanskje ikke danner et helt riktig bilde. Men, skolen 
analyserer selvsagt uansett og Bekkelaget ligger på snitt for Osloskolene. Bør være mer på 
før utsendelse neste år: få hjelp av klassekontakter, via lærere/klassen, via foreldremøter, 
via ukeplan og mer infoskriv mv. Målet er å øke svarprosent betydelig, gjerne opp mot 70% 
Angående selve undersøkelsen for vår skole: 

- Kjennskap og forventning til forholdet mellom skolen og foreldrene er der hvor 
skolen har størst forbedringspotensial og som skolen tar tak i på flere områder. 
Handler om informasjon, rettigheter og plikter, mellom skolen og foreldrene. 

- Scorer best på foreldrenes oppfattelse av lærernes støtte til elevene, som er gledelig. 
 
 
Skolebehovsplanen 2022-2031 - Rehabilitering av skolen  
Denne er utsatt ut over skolebehovsplanenplanen 
Skolens tanker om dette er at skolen v/lærere og skolens ledelse, FAU, Elevrådet (som er 
viktig) og Driftsstyret bør lage en felles høringsuttalelse opp mot Oslo Kommune. Fristen for 
levering av høringsuttalelse er 1 september. 
 
Utgangspunktet er altså ny barneskole på det som er Holtet VGS i dag. Bekkelaget flytter inn 
der. Så rehabilitering av Bekkelaget skole før vi flytter tilbake til «egen» skole der og med 
påfølgende nye skolegrenser. 
 
Paviljongene på Bekkelaget er på disp i 5 år og godkjennes muligens ikke lengre av 
kommunen. Nå må det evt søkes ny dips der. Skolen merker slitasje og må nå kjøre hardere 
linje opp mot Undervisningsbygg, som eier og drifter bygningsmassene. 
 
Kim/skolen kommer tilbake på prosess for veien videre, og FAU støtter opp om denne 
prosessen for å få den så kraftfull som mulig. 



Jan Robert følger dette opp med Kim. 
 
Trafikksikkerhet 
Ingen nye ting eller hendelser som er meldt inn 
E-post fra Sporveien har ikke fått svar. Elisabeth purrer opp. De ansatte i Sporveien går svært 
ofte på rødt lys og er et dårlig forbilde for elevene. 
Politiet er spurt om å holde fler kontroller, og skal se hva de får tid til. Virket ikke spesielt 
ivrige. 
 
 
Økonomi 
Erlend er fraværende, så mer inngående om økonomi må tas i neste møte. 
FAUs økonomi er omtrent som i fjor på denne tiden. Det ble brukt 3000 kroner på is til 
skolen på alternativ 17. mai-feiring.  
 
Etablering av nytt arbeidsstyre 
Bortsett fra på 1 trinn, skal nye representanter allerede være klare. Kontaktlærerne melder 
inn hvem de er. Rektor kaller inn FAU representanter når 1 trinn har valgt sin, bør være klart 
tidlig september. Da velges nytt arbeidsstyre. Nåværende styre stiller på dette første møtet 
når nytt styre skal velges og overfører kunnskap. 
 
Man bør se på om både FAU og klassekontakter i samme møte, bør være bare FAU 
representanter spesifikt. Grenseoppgang/guider på hvem som gjør hva i disse to rollene 
(FAU representant og klassekontakt) finnes på KFUs sider. 
 


