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Referat fra Fellesmøte på Bekkelaget skole, skole, klassekontakter og FAU.  

Dato/tid:                 09.02.2017 Kl. 18.00-20.00 

Sted:                  Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Rektor Anette Reme, Ass. Rektor Kim Steingrimsen (Sak 1-4) 

Tilstede fra 

Klassekontakter og FAU 

Ikke oversikt på navn og Klasse 

Tilstede fra FAU, 

arbeidsstyret:         

Tonje Fossan-Waage, Lene Østli, Camilla Sillerud-Howell, Lene 

Elisabeth Wiinberg, og Hans Martin Nussle 

Forfall: Henrik Hawor 

Referent:  Hans Martin Nussle 

Sak 1 

Strategisk plan 2017 Bekkelaget skole 
Byrådet i Oslo har med sin visjon lagt grunnlaget for 
strategisk plan som ble presentert.  
Stikkord: 

 Økt budsjett m + 49 mill.  

 Fokus på «brukerperspektiv» og «læring i 
dybden». 

 Kompetanselæring for lærerne 

 Bruk av «læringspartner» i klassene 

 Arbeidsro i timene 
(se Strategisk Plan på hjemmesiden til 

Bekkelaget) 
 

Anette og Kim  

Sak 2 

Barnas spisetid 
En del elever forteller at de ikke rekker å spise i 
spisetiden og forteller om ulike scenarier med ulike 
filmer/ TV program osv.  
Effektiv spisetid er 20 minutter, og skolen bruker noe 
av den pedagogiske tiden til å være i spisesituasjonen. 
Spørsmål fra kl.kontakter om hvordan dette er 
organisert, om det visuelle tar for mye oppmerksomhet 
bort fra spiseaktiviteten.   
Skolen informerer at alle filmer /programmer skal være 
forhåndsvurdert. 
Videre fokus på rammene i spisesituasjonen og at tema 
tas i dialogen på foreldremøtene.   
 

Kim  Videre fokus på 
rammene i 
spisesituasjonen 
og at tema tas i 
dialogen på 
foreldremøtene.   
 

 

Sak 3 

Trafikk gruppa i FAU informerer 
 
Oslo Sporveier har hatt et informasjonsmøte om det 
nye trikkeprogrammet. Det blir nye baser på Grefsen 
og på Holtet. Hensikten er et bedret kollektivtilbud og 
utviklingen av Ekeberg-banen betyr flere spor og bl.a. 
ombygging med plass til 46 trikker på Holtet. Det betyr 
at i 2018 vil trikken bli stengt for en 4 mnd. periode 
med arbeid fra 7-21 i byggeperioden. Tilganger og 
sikker skolevei er prioritert.  

Ine (?) Trafikkgruppen 

i FAU sitter i to 

år. 
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Marienlundveien er under utredning for mulig 
stengning. 
 
Forslag om at FAU Traffik gruppe sitter over to år, da 
det tar mye tid å sette seg inn i saksdokumenter og få 
oversikt over trafikksituasjonen/utbyggning i området. 
   

Sak 4 

Trivselsgruppen i FAU informerer 
Hvordan ta imot 1 klassinger, nytt program kommer. 
Har hatt et ambisiøst program med Friday-Fun, og 
etterspør tydeligere mandat for gruppen. 
 
Trivselsgruppen lager forslag til mandat til 
arbeidsstyret 
   

Trivselsgruppen 

v?? 
Trivselsgruppen 
lager forslag til 
mandat til 
arbeidsstyret 
 

Sak 5  

17.mai gruppa 
 
Det blir Ballsletta samling i år, arrangert av Korpset! 

Tonje  

 

      Videre møteplan FAU: 

      Onsdag  1.3.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

      Tirsdag 25.4.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

      Torsdag 1.6.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

Tonje  

 


