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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 13.4.2016 Kl. 18.00-20.30 

Sted:                  Lærerværelset Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen  

Tilstede fra FAU:         

Tone Meldalen, Jørgen Hvistendahl, Henrik Hawor og Tonje Fossan-

Waage, Anne Hilde Nesset og Hans Martin Nussle  

+ Kari Lunde og Lars Otto Andresen fra Trivselsgruppa 

Forfall: Ingen 

Referent:  Hans Martin Nussle 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Gjennomgang referat fra sist møte 
Skolens ansvarlige ifht trafikksaker er ledelsen ved rektor.  

1.  

Kim  

2 AKS –resultat av brukerundersøkelser og videre 
oppfølging 
Brukerundersøkelsen skulle måle likeverdighet og kvalitet 
i AKS tilbudet mellom skoler i Oslo, og viste stor ulikhet 
på tvers av byen. 
Den viser noe høyere score på kvalitet i 2016 (74% 
fornøyd) enn 2009. Bekkelaget skole scorer 78% og ligger 
litt over snittet.  
Tilbakemeldingene peker på mulige forbedringer innen 
informasjonsflyt mellom foreldre og AKS, og det 
etterspørres å finne informasjon på ett sted, men også på 
sms løsninger. 
Informasjon om AKS står på hjemmesiden. Det kom 
forslag om å kunne gi info om AKS også Ukeplan, evt. som 
reminder på ukeplan om å se på hjemmesiden. 
 
‘Imøtekommenhet’ og ‘Trygghet’ scorer Bekkelaget AKS 
høyere på, mens ‘Fagutvikling’ scores litt lavere. Ifht 
‘Fagutvikling’ vil en inspektør se sammen men AKS på den 
ukentlige pedagogiske planen. 
Andre tiltak er å besøke skoler med spesielt høy score, og 
se på deres planer. 
  

Kim  

3 Halvdagsplass på AKS 
Halvdagsplass på AKS skal minst være på 12 timer pr. uke. 
Skolen vil innføre at ½ dagsplass i ferien er 2 dager og 
ikke 3, slik det har vært praktisert frem til nå. Dette for å 
kunne styrke tilbudet til barn med heldagsplass. 
Arbeidsstyret støttet forslaget. 
 
Skolen orienterte om at AKS etterspør riktig 
tilbakemelding om oppmøte på AKS i feriene. Barn som 

 

Kim 
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er påmeldt AKS og likevel ikke stiller innebærer at AKS 
bruker unødvendige ressurser på planlagte aktiviteter og 
innleide/kjøpte ressurser. FAU støttet at AKS vurderer 
ulike måter for å få oppdatert bekreftelse på oppmøte 
nærmere selve ferieperioden. 

4 Erfaring med ny skoleplattform 
Så langt er skolen fortsatt i en læringsprosess hvor de 
ulike deler av skoleplattformen jobbes med og brukes 
ulikt. 
«It’s learning» jobbes det fortsatt med og en forventer at 
omfanget av bruk og nytte vil utvikle seg mye.  
Den pedagogiske delen brukes mer og mer av 5+6 trinn. 
 
Foreldre kan hake av for å motta mail hver gang det 
legges ut nyheter. 

Kim   

5  Erstatning av biblioteksbøker 
Tidligere har skolen innkrevd økonomisk erstatning for 
tapte bøker. Fra nå av vil skolen be om at tapte bøker 
enten erstattes med samme bok, eller en annen bok som 
matcher behovet. Dette avklares med bibliotekar som tar 
imot erstatningsboken.   
 
For øvrig foreslår FAU at de som har bøker som ikke 
brukes til å donere disse til skolebiblioteket. 
Klassekontaktene bes om å invitere foreldrene til å levere 
inn pent brukte bøker til kontaktlærer. 
 

Kim 
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6 Informasjon om akademiet/Akademiet 
Akademiet skifter navn til Bekkelaget Sportsklubb 
Aktivitetsskole (BAKS). FAU er bekymret for at denne 
navneendringen gjør det uoversiktlig for hvilket tilbud 
eleven skal være med på, og det kan også gi foreldre et 
misvisende inntrykk av hva tilbudet i BAKS dekker siden 
dette ikke er om fattet av Osloskolens rammeplan for 
aktivitetsskoler.  
 
FAU vil ta kontakt med BAKS og gjøre oppmerksom på at 
denne navneforvirringen er uheldig.  
 
Når det gjelder henting til BAKS opplyser skolen at bussen 
nå henter elever på Bekkelaget skole til riktig tid, slik at 
AKS-personalet ikke behøver å bruke så mye ressurser på 
dette. 

Tone/Henrik April 2016 

7 Forslag ruteendring på 17.mai 
Planlagt rute i år er opp Raschs vei. For å gjøre denne 
ruten mindre krevende for musikantene tar toget av noe 
lavere enn tidligere og går i stedet en ekstra lengde i 
området rundt skolen.  
 
-  

Kim   
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8 Organisering av 17. maiarrangement (jf. brev fra 17. 
maikomitéen sendt dere 10. februar) 
Det etableres ny kontakt med korpset etter sommeren 
for å se på fremtidige 17.mai arrangementer, herunder 
- Evt felles arrangement 
- Spørsmål om 17. maiarrangementet skal avholdes av 

2. trinn, etter forslag fra 17. maigruppa 
- Spørsmål om mulighet for å gå i byen samtidig med 

Kastellet  
- Spørsmål om mulig felles lokalt 17. maitog med 

Kastellet 
 

Kim og Tone  Høsten 2016 

9 Organisering av neste års FAU 
-utgikk 

Tone Tas i møte 7. juni 

10 Orientering fra Trivselsgruppa 
Trivselsgruppa har jobbet med tre typer aktiviteter som 
kan bidra til å forsterke relasjoner og knytte lokale krefter 
til skolefelleskapet;  
- «Friday Fun»,  
- Velkomstfest på skolen og  
- Oppegg for å styrke kommunikasjon skole/foreldre». 
 
«Friday Fun» - 6 fredagstilstelninger i løpet av året hvor 
lokale krefter bidrar til aktviteter og får mulighet til å 
gjøre seg kjent blant skolens elever. Et tilbud til 4-7.-
klasse. Vil søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.  
Lave inngangspenger –primært for å binde påmeldingen 
Allerede i dialog med flere organisasjoner om bidrag til 
Friday Fun 
 
Planlagte aktiviteter: 
Fredag- 27.mai: «Friday Fun» i regi av Bekkelaget 
sportsklubb, Jacobs m.fl. 
 
Fredag-17.juni: «Sea Fun» m padling og roing, vannski 
mm. 
 
Under utvikling: «Science Fun» og «Family Fun» 
 
Velkomstfest på skolen rett etter skolestart 
for 1.klasse og for 4.klasse (som har nye klasser) 
 «Hei Dagen» - hvor det er oppfordres til å si hei til 
hverandre og er en oppstartsfest. 
 
«Kommunikasjon Skole/Foreldre» 
Bygge lagfølelse foreldre og skole, for å etablere og 
gjøre/bygge noe sammen. 
 

Kari og Lars Otto  

11 Orientering om trafikksituasjonen (forkortet) 
Trafikkgruppa kunne ikke stille på denne gjennomgangen. 
 

Tone  



 4 

FAU-leder orienterte om oppstart for utbedring av 
Ekebergbanen og driftsstyrets arbeid med 
trafikksituasjonen. 
 
Trafikkvakter 
Forslag fra arbeidsstyret om at man lager liste for hvilke 
klasser som har trafikkansvar for hele året slik at dette 
ligger fast og legges ut på skolens hjemmeside. Tips om at 
trafikkvakt også settes på ukeplanen i de ukene det 
gjelder. 
 
Det hender at kontaktinfo i mail-listen ikke er riktig slik at 
mail om trafikkvakter ikke når frem til klassen. Det ble 
foreslått at trafikkgruppa ber om lesebekreftelse for å 
forsikre seg om at klassekontakter mottar mail om 
trafikkvakt  

12 Eventuelt 
Økonomi: 
Jørgen orienterte om at FAU har ca 80.000,- på bok.  
 
Skolemelkutlevering påfører FAU et underskudd. Dette 
innebærer at distribusjonsavgiften må oppjusteres. 
Forslag til ny avgift behandles i neste FAU-møte 
 
Dugnad: 10. mai. Oppgaver i år er maling av ballbingen, 
ellers rake og koste. 
 
Sykkelbruk: Nå som snøen er borte ba FAU skolen minne 
om vår felles anbefaling om å ikke sykle alene til skolen 
før eleven har fått sykkellappen  
 
Fellesmøte klassekontakter og FAU til høsten – forslag til 
møtedato sendes arbeidsgruppen på mail 

 

 

 

 

Jørgen og Anne 

Hilde 
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Møte 7. juni 

 


