
Referat FAU arbeidsstyremøte 8. februar 2022 

Tilstede:  

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

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

møtet: Kim Steingrimsen (Assisterende rektor) 

 

Info fra skolen  

- Koronasituasjon: relativt stabilt høyt fravær blant elever og ansatte. Normaldrift per dags dato, 

men er på kanten av hva som går. Det som har reddet oss er avtalen om at vi kan bruke overtid 

på lærere (kontaktlærer tar 1 – 2 timer ekstra).  

- Elevundersøkelsen 

o 1.-4. klasse og Trivselsundersøkelsen (relativt ny undersøkelse): Elevene på disse 

trinnene er mest fornøyd med at de har en eller flere venner de kan leke med, at 

læreren bryr seg, og de liker friminuttene. De er minst fornøyd med egen medvirkning i 

læringen. 

o 5.-7. klasse og Elevundersøkelsen: Score er litt over Oslo-snittet (totalt lavere enn i fjor). 

Mest fornøyd med: god støtte fra lærer og hjem, opplever felles regler, mestring, god 

læringskultur (over snittet).  Minst fornøyd med: Medvirkning på egen læring, og 

eierskap til dette. Lav score på motivasjon – trend i tiden. Gjelder også resten av Oslo.  

Elver mindre motivert enn før generelt, men ikke drastisk lav score. 

o Resultatene fra 7.klassene blir offentliggjort: Lenke til undersøkelsen   

o Resultatene analyseres av hver enkelt lærer men diskuteres også med ledelsen. 

Lærerene får tilgang til sin egen klasses resultater, samt resultatene fra de andre 

klassene på trinnet og hele skolen. Lærerene analyserer resultatene fra sin klasse i 

forhold til andre klasser på sitt trinn.  1- 2 områder  med høy score og lav score velges ut, 

og diskuteres med elevene:  hvorfor er det sånn? Hva skal vi gjøre mer/mindre av? 

Hvordan kan vi forbedre oss?   

- Hjertesoneprosjektet:  2022 skolene er allerede plukket ut, men Bekkelaget er på meldt til neste 

runde. For mer info om Hjertesoneprosjektet, se FAU arbeidsstyrereferat fra november 2021. 

- Fotografering: Skolen er fornøyd med nåværende leverandør, god oppfølgning og gode tekniske 

løsninger, men ønsker å lytte til foreldrene.  FAU melder at fotograferingen av til virker som 

hastverksarbeid. Enighet om at skolen tar denne tilbakemld tilbake til leverandør, kan man f.eks 

bruke litt mer tid slik at gjenskinn i briller og lignende tas hensyn til. Skolen vil også oppfordre 

leverandør til å sende ut tilbakemeldingsskjema til noen av skolene de leverer bilder til.  

- Ledelsen ønsker bidrag fra FAU til trivselslederprogrammet/aktivitetslekene. Sist det ble gitt 

støtte til dette var i år 2000. I utgangspunktet brukes dette av 1.-4. klasse, men kan også brukes 

på de høyere trinnene under visse aktiviteter. 

- 17.mai: Skolen ønsker å gå i tog i byen i år (alle trinn), da dette ikke ble noe av i fjor. Normalt går 

skolen i byen på 17.mai hvert 4.år.  

o Dersom Bekkelaget går i byen i år så blir det samtidig med Kastellet skole, dette er også 

en fordel for korpset.  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/resultater-fra-elevundersokelsen-pa-7.-og-10.-trinn/elevundersokelsen--laringsmiljo/


o Det blir da ingen aktiviteter på skolen i regi av FAU, men korpset har aktiviteter på 

Ekebergsletta etter 17.maitoget. 

o Bestilling av busser gjøres av skolen. Trenger hjelp til å få barna fra skolegården inn i 

bussene. 

- Dugnad før 17.mai ønskes avholdt allikevel. Dette gjennomføres normalt av 1.-3. klasse. 

Bekkelaget har hatt en fantastisk vaktmester de siste to årene, men det er allikevel ting som kan 

utbedres. 

- Budsjett: vennligst se referatet fra driftstyremøtet 

 

Trafikkgruppa 

- Dersom man har innspill til trafikkgruppa så ta kontakt med Hege Bystad Sætness 

(Trafikkansvarlig), hbystad@gmail.com . Det er ikke alltid lett  å ha oversikt over diverse 

byggeplasser, veier som er stengt og lignende.  

- Minner om at man kan parkere på Jacobs når man leverer/henter barna. Ikke ved bommen, eller 

Joker. Parkering her når man leverer/henter barn kan skape farlige trafikksituasjoner. 

 

Økonomi 

- Brukskonto (75K kr) 

- Plasseringskonto (82K kr) 

- Brukte kun 3000 kr i fjor (på is) 

- Ingen inntekter til FAU de to siste siste årene da 17.mai feiring ikke har blitt avholdt 

- FAU ønsker å bevilge 25 K kr til aktivitetsleker 

 

Annet 

- Teams-løsning på plass (brukernavn og passord for leder og nestleder 

o Invitert inn i Teamsgruppen 

o Legger inn dokumenter, maler o.l. 
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