
Referat Årsmøte, FAU Bekkelaget skole, 12/9-2019 kl 1800 

Til stede:  

● FAU Arbeidsutvalget 
● Assisterende rektor Kim Steingrimsen 
● Klassekontakter og FAU-representanter 

 

Sak 1: Avtroppende FAU-leder oppsummerer kort skoleåret 2018/2019, se vedlagte 
presentasjon 

Sak 2: Orientering fra skolens ledelse: 

● Paviljonger: 
○ De to gamle paviljonene måtte rives eller pussess opp for å unngå dagsbøter da 

de hadde stått for lenge.  
○ Arbeid er påbegynt på bygg A (bygget mot Joker), mål å få dette ferdig i midten 

av oktober. 
○ IG gitt på bygg B (bygget mot Jacobs / Åpent Bakeri) 
○ Paviljongene som nå settes opp er godkjent til 2024, planen er at Holtet da står 

ferdig som barneskole og at oppussing av Bekkelaget skole påbegynnes.  
● Delt friminutt: 

○ Har delt friminutt da skolens utearealer er mindre som følge av oppsett av nye 
paviljonger  

○ Gjennomføres hele skoleåret 2019 - 2020, skolegården skal pussess opp med 
bla nye sykkelstativer når paviljongene er ferdige.  

○ Før sommerferien 2020 vil det bli gjennomført en evaluering av om man skal 
fortsette med delt friminutt også neste år. Inntrykket så langt er at dette fungerer 
bra, og at barna er fornøyd med denne løsningen.  

Sak 3: Camilla Bjørgo presenterte seg som ny FAU-leder. Orienterte deretter om de ulike 
gruppene, og deres funksjon.  

● Trafikkgruppen (6 medlemmer inkl leder som sitter i arbeidsstyret): 
○ Ansvar for blant annet trafikkhjulet, vaktlister over trafikkvakter, lyttepost i forhold 

til trafikkproblemer i skolens nærhet, og generelt for trafikkbildet rundt Bekkelaget 
skole. 

○ Vaktlister sendes til alle klassekontakter som setter opp detaljerte lister for sin 
klasse.  

○ Tidligere leder av trafikkgruppen har oppdatert maler og sendt ut informasjon tom 
høstferien 2019.  

 



● Trivselsgruppen (6 medlemmer): 
○ Ansvar for blant annet å planlegge sosiale tiltak i tilknytning til skolens sosiale 

arrangementer (som Smil-dagen, Lucia osv) og koordinere sosiale aktiviteter i 
regi av FAU, og samarbeidet opp mot skolen 

○ For 2019 - 2020 vil hovedansvaret innebære å bistå skolen med arrangement av 
skolens 160 års jubileum.  

 

● 17.mai-gruppa (FAU-representantene fra 4A, 4B, 4C og 4D, i tillegg bistår.  
○ FAU-representantene 5. Klasse  som referansegruppe med råd og erfaringer fra 

forrige års arrangement).  
○ Det er laget en oppsummering av alt arbeidet for 2019, som inneholder 

innkjøpslister, kontaktpersoner mv.  
○ Ansvar for å planlegge og gjennomføre 17.mai-feiring i skolegården neste år 

sammen med øvrige foreldre på 4.trinn 

 

● Dugnadsgruppa (4 medlemmer): 
○ Ansvar for å planlegge og gjennomføre vårdugnad i skolegården for foreldre fra 

1.-3.trinn. Koordinere dette med skolen og vaktmesteren. 

 

Sak 4: Konstituering av gruppene og av nytt arbeidsutvalg: 

Tilstedeværende FAU-representanter meldte seg til ulike grupper. De som ikke var til stede, ble 
plassert inn der det var behov, slik at alle gruppene er fullt besatt. 

 

Nytt arbeidsutvalg: 

• Camilla H Bjørgo 7B (Leder) 
• Jan Robert Kvam 5D (Nestleder) 
• Geir Syversen 2D (Koordinator/melkeansvarlig) 
• Kare Fjeldsaa 1C (Referent) 
• Elisabeth S Westrum 3A (Trafikkansvarlig) 
• Merete Hagen 7A (Kasserer) 

 

Referent: Camilla Bjørgo 


