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Årsmøte, FAU Bekkelaget skole 

 
Avtroppende FAU-leder Lene Østli åpnet møtet, hadde opprop, og orienterte deretter om FAUs arbeid 
gjennom forrige skoleår.  
 
Hun ble takket av med blomster fra rektor og fra nyvalgt FAU-leder Thomas Rustad.  
 
Sak 1: Orientering fra skolens ledelse: 
 
Rektor om nytt i skoleåret 2018/2019:  
- Ny lærernorm (gradvis innføring, Bekkelaget er i rute) 
- Lovpålagt intensivkurs i lesing og regning (med fokus på 1.-3.klasse, «Tidlig innsats») 
- Ny skolemeldingssystem, med appen Skolemelding for Osloskolen 
- Endring i ordensreglementet (Fra i år har skolene anledning til å beslaglegge elevers mobiltelefon 
dersom de bryter skolens normer og regler) 
 
Assisterende rektor om foreldreundersøkelsen: 
Skolen trenger hjelp fra FAU og klassekontakter for å få flere til å svare, i dag er det kun cirka halvparten 
av foreldrene som deltar i undersøkelsen. 
Kort oppsummert: Resultatene fra 2018 er bedre enn fra 2017. Foreldre og elever er samstemte i at 
trivselen er god på skolen.  
Hele undersøkelsen ligger på skolens hjemmeside. 
AKS-undersøkelsen viser klar forbedring ift forrige undersøkelse. 
 
Og om skolens fokusområder: 
- Dybdelæring (begreper, økt forståelse, se sammenhenger osv.) 
- Halvårsvurderingen 
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- IPad  
- Elevens skolemiljø 
 
Rektor om ny standard for hjem/skole-samarbeid: 
Den er ny av året, og ligger på skolens hjemmeside. 
 
Sak 2: Thomas Rustad presenterte seg som ny FAU-leder.  
Orienterte deretter om de ulike gruppene, og deres funksjon: 
 
Trafikkgruppen (5 medlemmer): 
Ansvar for blant annet trafikkhjulet, vaktlister over trafikkvakter, lyttepost i forhold til trafikkproblemer i 
skolens nærhet, og generelt for trafikkbildet rundt Bekkelaget skole. 
 
Trivselsgruppen (5 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 
 
17.mai-gruppa (FAU-representantene fra 4A, 4C og 4D, i tillegg bistår FAU-representantene fra 5A og 5B 
som referansegruppe med råd og erfaringer fra forrige års arrangement): 
Ansvar for å planlegge og gjennomføre 17.mai-feiring i skolegården neste år sammen med øvrige foreldre 
på 4.trinn 
 
Dugnadsgruppa (3 medlemmer): 
Ansvar for å planlegge og gjennomføre vårdugnad i skolegården for foreldre fra 1.-3.trinn. Koordinere 
dette med skolen og vaktmesteren 
 
Deretter orienterte Thomas om trafikksituasjonen, som har blitt noe bedre siden i sommer, og om 
melkeordningen som har blitt forbedret dette året. Det er flere produkter å velge mellom, og elevene kan 
variere ulike produkter gjennom uken. 
 
Sak 3: 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: 
Thomas Rustad, leder 
Camilla Bjørgo, nestleder (ny) 
Kasserer: Merete Vernfelt 
Koordineringsansvarlig (også med ansvar for melkeordningen) Geir Syversen (ny) 
Trafikkansvarlig: Mia Robinson (ny) 
Referent: Hanne Skartveit 
 
 
Møtet avsluttet 1915. 

 


