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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 12.01.2017 Kl. 18.00-20.00 

Sted:                  Bekkelaget skole 

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

Tilstede fra FAU:         
Tonje Fossan-Waage, Lene Østli, Camilla Sillerud-Howell, Lene 

Elisabeth Wiinberg, Henrik Hawor og Hans Martin Nussle 

Forfall: Ingen 

Referent:  Hans Martin Nussle 

Sak 1 

Elevundersøkelsen  
For 5-6-7 trinn. I store trekk lik foregående år, svak 
tendens på noen områder (arbeidsro) som følges opp. 
Elevundersøkelsen vil bli presentert i foreldremøtene 
klassevis. Kim viste eksempler fra scoringer. 

Kim  

Sak 2 

Strategisk Plan 2017-18 
Skolens strategiske plan skal besluttes i driftsmøte 
neste uke og er basert på Byrådets føringer for 
Osloskolene.  
Representantene fra FAU ser på utkastet og tar med 
evt. tilbakemeldinger til møtet.   
 

Kim /Lene  

 

Sak 3 

Gjennomføring av Foreldreundersøkelsen 
Det blir obligatorisk foreldreundersøkelse for 
Osloskolene i mars april 2017. Informasjonsskriv og plan 
for oppfølging ikke kommet ennå.  

Kim Følges opp. 

Sak 4 

Skolens budsjett 
Litt økt budsjett for 2017, på bakgrunn av stor 1 klasse. 
35 årsverk, betyr i snitt 1 lærer på 17 elever. 
   

Kim  

Sak 5  
Lese- og skrive satsing 
og tips til lesning blir tema neste fellesmøte 

Kim   

Sak 6 

      Mobilhotellet 

      Skolens vurderer om det er behov for oppbevaring av 
mobiler lik en del ungdomskoler har iverksatt. 

Kim  

Sak 7 

      Melkeordningen 

      Det har vært noen utfordringer med å få dekket inn de 
midlene som går til å dekke opp for kostnader til 
utleveringen. Dette vil bli det bli bedre informasjon om i 
forkant av oppstart neste år.   

FAU  

Sak 8  

       Tid til spising 

       En del tilbakemelding og bekymring ifht tid til spising og 
bruk av det pedagogiske i overlappingen fra time til 
spisekvarter. Hvordan brukes det? –og hvordan kan en 
tilstrebe både tid og ro til spising? 

Kim Tar opp tema i 

lærerkollegiet 
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Sak 9 

      Bruk av uterom for 1.klasse 

      1.klasse bruker i all hovedsak det Gule Huset i 
frikvarterene, og det er mulig å kunne forskyve 
friminutter for 1.klassene.    

Kim   

Sak 

10 

 Ny AKS undersøkelse i 2018 

Kommer  

Kim   

Sak 

11 

AKS – og program i høst, jul, vinter og påske dager og 
deltagelse. 

Ønske om at en lager program for perioden tydeligere 
etter at AKS har oversikt over deltakere, støttes av 
arbeidsstyret. 

Støtter også at det blir mulig å melde inn at selv om 
barnet er meldt på at en sender AKS beskjed om en 
allikevel ikke kommer. 

Maulut er midlertidig AKS leder frem til ny AKS leder 
Anette Hegdal begynner  

  

Sak 

12 

      Trivselsgruppen og Friday Fun- aktivitetene 

      Avklaring av roller og forventninger til trivselsgruppen og 
overlappen til Friday Fun 

 

Tonje  

 

      Videre møteplan FAU: 

      Onsdag  1.2.2017 Kl.18-20: Fellesmøte klassekontakter 
og Arbeidsstyret 

      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  

 


