
Referat FAU-møte 2.mai kl. 1800 
 
Til stede: Lene Østli, Thomas Rustad, Lene Wiinberg, Merete Vernfelt, Camilla Sillerud, Kim 
Steingrimsen og Hanne Skartveit (referent) 
 
Sak 1: Foreldreundersøkelsen. 
Skoleledelsen ved Kim redegjorde. Litt lavere svarprosent enn i fjor, fra 54 til 52 prosent. 
Hovedbildet er mer positivt enn i fjor. 
Helsesøster er mye mer til stede enn tidligere, nesten hver dag. Bedre oppfølging av 
enkeltsaker der elever er utsatt, også bedre enn snittet i Oslo. Den nye oppfølgingsplikten 
har betydd mye i denne sammenheng. 
MEN fortsatt for lavt når det gjelder oppfølging av mobbesaker, selv om det er bedre enn 
fjorår. Her har skolen fortsatt noe å gå på. 
Foreldreundersøkelsen kan leses på skolens hjemmeside. 
 
Sak 2: Hjem - skole-samarbeid. 
Lene Ø fremholdt at det er bra at skolen går bort fra å sende skriftlig vurdering hjem, men 
heller har en gjennomgang under selve utviklingssamtalen. Kim orienterte om at byrådet har gjort 
det frivillig om tilbakemeldingen til foresatte skal være skriftlig eller muntlig. Skolen har bestemt at 
det gjøres muntlig våren og høsten 2018. UDE vil deretter høste erfaringer fra ulike skoler og etter 
hvert komme med føringer på hvordan dette skal gjøres i fremtiden. 
 
Det ble reist spørsmål om hvordan skolen tar kontakt med foreldre når noe har skjedd. Kim 
svarte at hovedregelen er at det tas en telefon, fordi mail lett kan føre til misforståelser, men 
at det tidvis kunne hende at slike beskjeder også ble gitt skriftlig. I de vanskelige sakene er 
det å foretrekke å ta ting ansikt til ansikt. 
 
Sak 3: Melkeordning 
Camilla orienterte. Hun har fått mail fra Tine med spørsmål om vi ønsker å utvide tilbudet av 
produkter. Dersom vi tilbyr 9 eller flere produkter, vil skolen få utstyr til skolen fra Tine. 
Kim opplyste om at flere produkter ikke medfører ekstraarbeid for skolen, fordi Tine pakker 
melk og andre drikker klassevis. 
Vedtak: Vi åpner for 9 produkter fra neste år. Camilla velger hvilke vi skal gå for. 
 
Sak 4: 17.mai 
Dugnad på mandag. FAU stiller med pølser og saft, vaktmesteren ordner alt det andre 
praktiske. 
Kim ønsket at noen fra FAU kunne gå bakerst i toget og utgjøre baktroppen. Lene, Lene og 
Merete meldte seg. 
 
Sak 5: Trafikksituasjonen 
Lene tok opp spørsmålet om alle som stopper utenfor skoleporten og slipper av barna sine - 
ofte midt i gaten. Ros til trafikkvaktene som sier fra til foreldre om at dette er trafikkfarlig. Kim 
orienterte om skolens arbeid med denne problemstillingen - alle ansatte har blitt instruert om 
å si fra, og skolens ledelse bruker mye tid på å snakke med ulike instanser om 
trafikksituasjonen. 
Camilla refererte fra driftsstyremøtet, der det var et ønske om at skolen ba om lov til å dele 
1.klasselister før skolestart med adresser og telefonlister, slik at foreldre kunne organisere 
følgegrupper før skoleåret begynner. 
Kim fortalte at Neptun i utbyggingsperioden har leid inn “Trafikkjentene” for å holde orden, 
men at det ikke fungerer godt nok. 
FAU og skolens ledelse følger opp arbeidet med trafikksituasjonen fortløpende. 

https://bekkelaget.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldreundersokelsen-2018/


 
Sak 6. Skolebehovsplanen 
Camilla redegjorde fra driftsstyret. Driftsstyrets leder, Tone Meldalen, ønsker at FAU uttaler 
seg om planen. Camilla leste opp driftsstyrets uttalelse, som blant annet støttet forslaget om 
Bekkelaget som fortsatt fullverdig 3-parallell skole, forutsatt rehabilitering av bygg og 
klasserom, utvidelse av uteområder, blant annet ved å bruke Marienlundparken og 
Marienlundveien, lage en ny paviljong i Marienlundveien, nytt kjøkken til AKS, arbeidsrom til 
lærerne, og aula for kulturelle arrangementer og andre typer samlinger. 
FAU stiller seg bak driftsstyrets uttalelse. Lene Ø følger opp kontakten med Tone M. 
 
Sak 7. Eventuelt 
Skal vi velge ny representant og nytt varamedlem til driftsstyret? Vi kommer tilbake til dette 
på et senere tidspunkt. 
Møtet ble hevet 19.30 


