
Referat FAU-møte 16.januar 2017, kl 18.00 
 
Personalrommet, Bekkelaget skole 
 
Til stede: Lene Østli, Thomas Rustad, Merete Vernfelt, Lene Wiinberg, Camilla Sillerud og Hanne 
Skartveit (referent) 
 
Tilstede under deler av møtet: Kim Steingrimsen, administrasjonen, og Nina Bergman, trivselsgruppa 
 
 
Sak 1: Ny paviljong i skolegården 
 
Kim redegjorde: Dagens paviljong skal rives i 2019. Neste år kommer det 100 nye 1.klassinger. Det er 
ikke mulig å sende elever til naboskolene, da også disse er fulle. Derfor er det bestemt at det skal 
komme en ny paviljong før skolestart. Kim antar at arbeidet med den nye paviljong starter opp rundt 
påsketider. Den vil ha 6 klasserom og kontorer til lærerne.  
 
Kommunen har ikke bestemt ennå om Bekkelaget skole i fremtiden skal ha tre eller fire paralleller. 
Den planlagte paviljongen skal være del av skolen frem til antall paralleller blir bestemt. I 
utgangspunktet er det vedtatt at paviljongen skal brukes i 5-7 år, og at en endelig avgjørelse om 
antall paralleller skal tas innen den tid. 
 
Det er ikke endelig bestemt hvor paviljongen skal ligge. Dersom det blir der ballbingen og lekene er i 
dag, er det en forutsetning fra skolens side at det kommer ny ballbinge og nye lekeapparater andre 
steder på skolens område. 
 
Når paviljongen er på plass, ønsker ikke skolen at alle elevene har friminutt samtidig. Planen er derfor 
at 1.- 4.klasse begynner 15 minutter tidligere enn i dag, og 5.- 7.klasse begynner 15 minutter senere. 
 
Paviljongen skal være klar til skolestart. Det ser ut til at arbeidet kan begynne rett etter påske. 
 
Vedtak: FAU og skolens ledelse vil holde fortløpende kontakt. FAU vil samarbeide med skolens 
driftsstyre i det videre arbeidet. 
 
 
Sak 2: Elevundersøkelsene 2017 
 
Kim redegjorde: Hovedfunnet er at de aller fleste indikatorer er litt mer positive i år enn i fjor. Særlig 
er skolens ledelse fornøyd med at elevenes opplevelse av arbeidsro har blitt merkbart bedre i år. 
Tradisjonelt har Bekkelaget ligget under snittet i Oslo på dette feltet. Et annet godt punkt er elevens 
opplevelse av støtte fra lærerne, dette er også veldig bra. 
 
Bekkelaget ligger under snittet når det gjelder faglige utfordringer for elevene, og har gått ned også i 
forhold til fjoråret. Skolens ledelse tar tak i dette, og har startet diskusjonene med lærerne om 
hvordan de kan møte elevene bedre her. 
 
Mobbetallene ligger på 5,4 % på Bekkelaget skole. Gjennomsnittet for Oslo-skolene er 8,2 %. Dette er 
fremgang i forhold til fjoråret. Da lå Bekkelaget under Oslo-snittet på dette feltet. Både ansatte og 
ledelse følger tettere opp etter innføringen av aktivitetsplikten.  
 
Videre jobbing med undersøkelsen: Lærerne analyserer sine svar opp mot andre klasser på trinnet, 
og opp mot skolens samlede resultater. Hver lærer plukker ut ett område der de kan bli enda bedre 



på det som er bra, eller der de kan forbedre det som ikke er bra nok i dag. Skolens ledelse følger opp 
med medarbeidersamtaler etter påske. Vårens prosjekt er at lærerne besøker hverandre i 
klasserommet, og henter inspirasjon hos hverandre. 
 
Info om nasjonale prøver: 
Bekkelaget skole er fornøyd med innsats og resultater på høstens Nasjonale prøver (NP), også som 
avgiverskole til 8. trinn. 69 % av skolens tidligere elever på 7. trinn presterte i beste nivåer (4. og 5. 
nivå) i lesing. 43 % av elevene på 5. trinn kom i beste nivå 3 i lesing. Gode leseferdigheter er nøkkelen 
til videre læring!  
Skolens elever viser også gode ferdigheter i regning. 53 % av fjorårets elever på 7. trinn -, og 39 % av 
elevene på 5. trinn oppnådde høyeste nivå på NP i regning.  
Elever, lærere og foreldre er alle viktige aktører i læringsarbeidet! Elevenes grunnleggende 
ferdigheter målt i NP gir skolen viktig informasjon om hva elevene mestrer, og hva som bør fokuseres 
videre i undervisningen.  
Et strategisk mål for skolen i 2018 vil være å utfordre elevenes læringspotensialet ytterligere i 
regning. 
 
 
FAU tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Sak 3: Foreldreundersøkelsen 2018 og brukerundersøkelsen på AKS. 
 
Kim orienterte: Utdanningsetaten har ansvaret for foreldreundersøkelsen. Frem til nå har den vært 
utført annethvert år. Fra nå av blir den antagelig årlig. 
 
AKS hadde den samme undersøkelsen for 3-4 år siden. Den kommer på nytt nå. 
 
FAU tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Sak 4: Info om budsjett og strategisk plan 2018 
 
Kim orienterte: Bystyret har ikke vedtatt et budsjett ennå. Med den nye ressursfordelingen vil 
Bekkelaget få ca. en million mindre i 2018, 350.000 av dette skyldes at skolen har færre elever i år. 
Neste år blir det flere elever, og dermed mer penger. Skolen har med seg et overskudd fra 2017 på 
ca. 500.000 kroner, og vil skjerme lærerårsverkene, her blir det ikke kutt. 
 
Bekkelaget skole kommer til å trenge noen flere lærere når den nye "lærernormen" slår inn for fullt, 
men det er fortsatt usikkert når det skjer, og hvor mange lærere det er behov for. Normen innføres 
gradvis i 2018. 
 
Skolens strategiske plan bygger på føringer fra Bystyret, sammen med data fra faglige kartlegginger, 
og brukerundersøkelser som Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. Dette er årets 
hovedsatsninger: 
Regning 
Lesing  
Elevenes psykososiale miljø  
 
FAU tok orienteringen til etterretning. 
 
 



Sak 5: Valg av klassekontakter neste år. Dette bør skje på årets siste foreldremøte i klassene. FAU bør 
sette ned trafikkgruppen allerede før sommeren, slik at listene er klare ved skolestart.  
 
 
Sak 6: Leie/lån/bruk av det gule aks-bygget til ulike foreldredrevne aktiviteter. 
 
Det har kommet spørsmål om hvorfor praksisen rundt utlån har blitt strammet til. Kim redegjorde for 
strenge sikkerhetsregler og brannregler, og mye byråkrati rundt utlån. Det er også en 
ekstrabelastning for de ansatte når lånerne ikke alltid kjenner rutinene for bygget. Eksempler på 
dette er vinduer som står åpne, søppel som ikke er fjernet på forskriftsmessig måte osv. 
 
Konklusjon: Skolen bør være flinkere til å begrunne avslagene. 
 
 
Sak 7: Klassesammenslåing for 3.klasse neste år. 
 
Kim fortalte at det ikke blir sammenslåing av klassene neste år. Det er ikke bestemt om det vil skje 
året deretter, når de kommer til 5. klasse. Dagens 2.klasse skal ikke slås sammen senere, de er for 
mange i klassene til at det er praktisk mulig. Dagens 1.klasse er for få til å slås sammen når den tid 
kommer.  
 
FAU tok orienteringen til etterretning. 
 
 
Sak 8/9: Temaer til foreldremøte.  
 
Nina Bergman fra Trivselsgruppa innledet om diskusjonene de har hatt i hennes gruppe: 
 
De har fått tilbakemelding fra de ansatte på AKS som reagerer på flere av barnas språkbruk og 
manglende respekt for de voksne. 
Språkbruken blant mange av barna, med banning og en respektløs omgangsform, er noe 
Trivselsgruppa ønsker å ta tak i. De ønsker at dette skal være tema på et foreldremøte. 
Lene Ø. fortalte at dette også har vært et tema på møte med utekontakten, de tok opp språkbruk 
blant ungdommer. Hun foreslo at vi spiller det inn til lærerne som forslag til tema på foreldremøter, 
med gruppediskusjoner foreldre I mellom. 
 
Kim understreket at dersom barn banner i klasserommet, blir det tatt tak i. Ledelsen vil også følge 
opp temaet i andre sammenhenger. 
 
Nina ønsker å starte et samarbeid mellom FAU på Bekkelaget, Nedre Bekkelaget og Ekeberg, for å 
forberede overgangen for elever herfra til Brannfjell. Trivselsgruppa ønsker også å jobbe med temaet 
«Seksualitet blant ungdom», gjerne med et eget foreldremøte. 
 
Vedtak: Trivselsgruppa jobber videre med disse spørsmålene. FAU støtter opp om arbeidet, og bidrar 
der det trengs. 
 
FAU tar kontakt med klassekontakter og ber dem ta kontakt med sin kontaktlærer, og melde det som 
en sak de ønsker å ta opp på foreldremøte nå i februar. Ledelsen på skolen skal også be lærerne om å 
lede samtalen. 
 
 
Kim og Nina forlot møtet etter sak 8/9.  



 
 
Sak 10: FAU /Friday Fun 
Vedtak: FAU betaler ut overskuddet etter Friday Fun-aktiviteter fra skoleåret 2016/2017, totalt 659 
kroner. FAU dekker ikke regningene fra Jacobs for innkjøp til arrangementer 21.juni og 25.august, da 
dette ikke var aktiviteter FAU iht tidligere vedtak hadde gitt tilsagn om - ei heller var orientert om.  
Lene sender mail om FAUs vedtak i denne saken. 
 
 
Møtet avsluttet 20.05 
 
 


