
Referat FAU arbeidsstyremøte 2. november 2021 

Tilstede:  

Monica Tveite (Leder), Hanne Hvidsten (Nestleder), Hege Bøystad Sætnes (Trafikkansvarlig), Erlend 

Røeggen (Økonomi), Amalie Hilde Tofte (Koordinator), Lise Aagaard (Referent). Tilstede i starten av 

møtet: Kim Steingrimsen (Assisterende rektor) 

 

Info fra skolen  

- Skolen starter nå opp med brukerundersøkelsene. Fristen er før jul, og resultatene brukes aktivt 

inn i hver klasse. 1-2 ting som har høy uttelling diskuteres, samt 1 – 2 ting som har 

forbedringspotensialer. FAU får også se resultatene, og går igjennom tiltak skolen har satt opp. 

Resultatene for Elevundersøkelsen på 5. – 7.trinn publiseres på udir.no. 

o Undersøkelsen for 1. – 4. trinn kalles trivselsundersøkelsen og man kan lese mer om den 

her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-

osloskolen/trivselsundersokelsen/ 

o For 5. – 7.  trinn kalles den elevundersøkelsen.  

- Skolebehovsplanen. I utkastet fra mai 2021 var Bekkelaget skole tatt ut av skolebehovsplanen. 

Men etter at Driftsstyret og ledelsen tok affære, skrev rapporter etc. er Bekkelaget skole igjen i 

planen. Skolen skal etter planen være ferdig oppusset i 2029. Finn høringsutkast for 

Skolebehovsplanen her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-

oslo/skolebehovsplanen/#gref 

- Bekkelaget Skole ønsker å være med på Hjertesoneprosjektet (20-30 skoler er allerede med). Det 

er et politisk mål at alle skoler skal med innen 2024. FAU søker sammen med skolen om å bli 

med i prosjektet. 

Les mer om prosjektet her: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 

- Trafikkvaktene som tidligere ble bemannet av elever fra 7. trinn er lagt ned i Oslo. Dette etter 

anbefaling av blant andre Trygg trafikk. Trafikkbildet rundt skolen er for komplisert til at man 

ønsker at barn skal passe på. 

- Utbyggere rundt skolen er også en utfordring for trafikken. Skolen jobber med å ha en 

kontaktperson hos alle utbyggere i nærområdet. 

 

Trafikk 

- Det er et utfordrende trafikkbilde rundt skolen. Dessverre er det mange foreldre som bidrar til 

dette. FAU oppfordrer alle til å følge skilting og kjøre hensynsfullt rundt skolen. Man observerer 

biler som kjører på rødt i Holtet-krysset, og biler som parkerer ulovlig oppe på fortau, blant 

annet ved bommen. Det er gratis å parkere ved Jacobs dersom man trenger å kjøre ved 

levering/henting av barn. 

- Det oppfordres til at alle klassekontaktene fyller ut trafikkvaktlisten og ikke lar det være opp til 

hver enkelt foresatt. FAU skal jobbe med et forbedret templet for trafikkvaktlisten.  

 

Grupper 

Det vil gå ut separat mail angående grupper. 



- 17.mai- gruppe. Denne gruppen initieres av FAU representantene fra 4.trinn. 

- Foreslå at man slår sammen dugnadsgruppe og trivselsgruppe. Denne gruppen er blant annet 

ansvarlig for en dugnad på skolen før 17.mai. 

 

Eventuelt 

FAU Arbeidsstyret møtes 4-6 ganger i året.  

 

 

 


