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Informasjon fra skolen 

Kim orienterte om skolens budsjett for 2021. Budsjettildelingen for 2021 er stram. Skolen har 

i dag høy aktivitet, ny lærernorm (økt lærertetthet), men likevel mange assistenter. Det betyr 

at økt lærertetthet ikke er tilstrekkelig. Flere klasser trenger mere voksenstøtte som f.eks. 

assistenter eller miljøarbeidere. Driftsstyret har gitt rektor fullmakt til å melde bekymring 

rundt skolens budsjett 2021, spesielt grunnet behov for assistenter og miljøterapeuter.  

 

Kim orienterte FAU om skolens strategiske plan og gikk gjennom hovedpunktene og 

satsningsområdene i planen.  

 

Overordnet del med verdigrunnlaget skal være godt synlig i fag og undervisning. Elevene på 

1.- 4. trinn skal ha spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter. Skolen må gi god kvalitet i 

begynneropplæringen i lesing, skriving og regning. Elever som strever med lesing har rett på 

hjelp tidlig i skoleløpet.  

Elevene skal utvikle fagovergripenede kompetanse der det å kunne jobbe i dybden, tenke 

kritisk, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal prioriteres. Skolen og elevene jobber 

temabasert med utgangspunkt i fagenes kjerneelementer. 

Skolen har også skolemiljø som et viktig utviklingsområde. Å sikre alle klasser god 

klasseledelse, inkluderende undervisning, og et solid skole-hjem-samarbeid er viktige tiltak.  

Strategisk plan vil bli lagt ut på skolens hjemmesider. 

 

 

 



 

 

Kim gikk gjennom hovedpunktene i skolens trivselsundersøkelse. Elevene rapporterer om 

høy grad av trivsel ved Bekkelaget skole.  

 

Skolen har noen enkeltklasser som scorer lavere. Dette kan komme av utrygt læringsmiljø i 

enkeltklassene. FAU har stilt spørsmål om skolen har nok ressurser til å følge opp disse 

enkeltklassene. Skolen tar inn assistenter, men ser at dette ikke er nok. Skolen er i gang med 

opprettelse av et skolemiljøteam bestående av helse, to sosiallærere samt en leder. Planen er at 

miljøteamet skal være mer ute blant elevene, både i friminutt og i klasserom. I enkeltsaker 

søker skolen også Kompetanseenheten om hjelp, råd og veiledning.  

Elevene opplever at de får god støtte fra lærerne sine på Bekkelaget skole. Det er 

enkeltklasser som scorer lavt på arbeidsro, og skolen tar tak i de klassene dette gjelder.  

Skolen scorer høyt på elevmedvirkning og denne scoren har gått opp de siste årene. En viktig 

del av Fagfornyelsen er at elevens stemme skal komme tydeligere frem i arbeidet med fagene.  

Kim orienterte om skolens smitteverntiltak. Skolen har nå i en kort periode vært på rødt nivå, 

og dette har naturlig nok medført betydelig merarbeid. For elevene ser denne perioden på rødt 

nivå ut til å ha fungert godt. For øyeblikket er beredskapen på gult nivå, og mye tyder på at 

det forblir slik utover våren. Både lærere og elever ser fram til å gå tilbake til en 

normalsituasjon (grønt nivå).  

FAU opplever at det er en åpen og god dialog med skolen rundt koronasituasjonen. Det er lett 

å ta kontakt med skolens ledelse og kommunikasjonen fra skoleledelsen og lærerne er god.  

 

Årets 17. mai-arrangement 

Under normale omstendigheter ville Bekkelaget skole i år delta i hovedarrangementet i byen. 

Slik smittevernssituasjonen ser ut akkurat nå, er det lite som tyder på at det blir et normalt 

arrangement på Karl Johan.  

 

FAU anbefaler derfor at man forsøker å planlegge et lokalt 17. mai-arrangement ved 

Bekkelaget skole innenfor de rammer som måtte gjelde på det tidspunkt. Dette gjelder 

uavhengig av hva som vil komme til å foregå i byen.  

 

Et lokalt arrangement ved skolen vil sannsynligvis bli noe annerledes enn det tradisjonelle 

arrangementet vi kjenner. En betydelig nedskalering synes nødvendig.  

 

All den tid et lokalt arrangement må planlegges i god tid, vil FAU nå starte arbeidet med å 

planlegge et arrangement basert på dagens smittevernstiltak.  

 

Normalt er det FAU, representert ved 4. trinn, som er ansvarlig for å planlegge og 

gjennomføre 17. mai-arrangementet ved skolen. FAU-representant Erlend Røeggen (4B), som 

også sitter i arbeidsstyret, tar ledelsen for årets opplegg og involverer de øvrige FAU-

representanter og klassekontakter på 4. trinn.  

  

 

 



 

Trafikksituasjonen ved skolen 

Jan Robert orienterte om de offentlige høringer som har vært så langt i skoleåret knyttet til 

trafikksikring. FAUs høringsuttalelser er tilgjengelig på skolens hjemmeside.  

 

Elisabeth orienterte om trafikkvaktene og de få rapporter om hendelser (nestenulykker) som 

har kommet inn. Arbeidsstyret sitter med det hovedinntrykk at mye av det tilløp til trafikkaos 

som skapes rundt skolen om morgenen og ettermiddagen, skyldes foreldre som leverer og 

henter barn ved skolen.  

 

Det er derfor grunn til nok en gang å understreke at foreldre som leverer barn ved skolen om 

morgenen, benytter seg av muligheten til å parkere ved Jacob’s.  

 

 

Informasjon fra Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) 

Jan Robert orienterte kort fra deltakelse på digitale møter i regi av Oslo KFU. Så langt i dette 

skoleåret har smittevernstiltak og hvordan skolene fungerer under disse tiltakene, vært i fokus. 

Flere Oslo-skolers FAU-representanter melder om dårlig kommunikasjon med sine respektive 

skolers ledelse.  

 

Dette er ikke tilfellet ved Bekkelaget skole, der vi opplever god kommunikasjon fra 

skoleledelsen. FAU har god dialog med ledelsen ved Bekkelaget skole, og det er lett å oppnå 

kontakt og respons.  

 

 

Neste møte i FAU arbeidsstyre 

Nytt møte er berammet til tirsdag 23. mars kl 18.00 på Teams.  

 

 

Eventuelt 

Arbeidsstyret drøftet hvorvidt man skulle reengasjere Barnevakten for nettvettopplæring blant 

elever og foresatte. Ut fra en totalvurdering ble det anbefalt å avvente dette.  

 

 

  

Jan Robert Kvam (ref.) 

 


