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Til stede: Thomas Rustad, Merete Vernfelt, Camilla Bjørgo, Geir Syversen, Hanne 

Skartveit (referent), Kim Steingrimsen (assisterende rektor) 

Møtegruppe: FAU Arbeidsstyret 

Møtested: Bekkelaget skole 

Møtetid: 13. februar 2019  kl 18.00 

Referent: Kim Steingrimsen 

Neste møte 13. februar 2019 kl 18.00 

 

 

Referat FAU-arbeidsstyremøte 

 
Sak 1: Skolen orienterer 
- Sykkelstativer. Skolen søker kommunen om penger til dette 
- Foreldreundersøkelsen er ute nå 
- Elevundersøkelsen: Var ferdig rett før jul, ble behandlet i driftsstyret i januar Hovedtendensen er at 
Bekkelaget ligger over snittet på det meste. Det er jevne resultater, lite avvik. Lærerne får god score. 
Arbeidsro har gått opp, her lå skolen under snittet i fjor. Dette området har vært et satsningsområde det 
siste året. Få mobbesaker.  
Kim legger hele undersøkelsen ved referatet. 
- Leksehjelp. Kim har gått tilbake til Aks-lederen etter at Aks ba om å få sende elevene ut når de er ferdige 
med leksene. Aks har laget en plan som implementeres neste år. For resten av inneværende år vil elevene 
på 2.trinn (som er den største utfordringen) få gå etter en halv time dersom de er ferdige med leksene, og 
en voksen har sjekket. 
 
Sak 2: Forliksklage 
FAU er klaget inn for forliksrådet. Thomas har svart innen fristen. Vi avventer resultatet av behandlingen. 
 
Sak 3: Uformell spørreundersøkelse fra Smestad skole om fordeling av midler mellom kommunens 
skoler.  
Bekkelaget har svart på undersøkelsen, men deler ikke bekymringen til Smestad skole. 
 
Sak 4: FAUs økonomi 
Merete redegjorde. Vi har 157.384 kroner totalt på konto. Vi har brukt lite penger de siste årene. 
Diskusjon om hva vi kan gjøre som kommer skolens elever til gode.  
Vedtak: Geir undersøker mulighetene for å montere klatrestativer eller annet for de største barna i 
området bak det grå huset. 
 
Sak 5: Klager fra trafikkvakter 
Noen av foreldrene er misfornøyd fordi vi gikk opp fra 8 til 12 vakter. 
Vedtak: Vi oversender saken til trafikkgruppa 
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Sak 6: Klage fra Joker om parkering 
Vedtak: Vi henstiller til foreldre om å forholde seg til parkeringsreglene i området, og minner samtidig om 
at det er lov å parkere på Jacobs i hente - bringetiden. 
 
Sak 7: Anonym klage fra en forelder om julefrokost 0830-1000 Vanskelig for noen foreldre å være borte 
fra jobb så lenge.  
Kim redegjorde for tradisjonene ved avslutninger ved skolen. Fordi skolen ønsker juleavslutning i alle 
klassene er dette nå lagt inn som en del av lærernes arbeidstid. I utgangspunktet skal det skje på kveldstid 
med mindre noe annet er eksplisitt avtalt mellom lærer og klassekontakt/foreldremøtet. Tradisjonelt har 
læreren hatt ansvaret for juleavslutning, mens foreldrene arrangerer sommeravslutning. Til sommeren 
kan lærer inviteres av de foresatte til å delta, da dette ikke er en del av lærerens arbeidstid. 
 
Sak 8. Gruppene 
Ikke noe å melde denne gangen 
 
Sak 9: Eventuelt 
Kim har vært i kontakt med Plan - og bygningsetaten. Saken om eventuell stenging av Marienlundveien 
osv. er ikke ferdig behandlet. 
 
Møtet hevet ca 1930 
 

 

 

 

    

    

   


