
Referat FAU-møte 17.oktober 2017 kl 1800, på personalrommet Bekkelaget skole  
 
Til stede: Lene Østli, Thomas Rustad, Merete Vernfelt, Camilla Sillerud-Howell, Lene Wiinberg, Hanne 
Skartveit og representant for ledelsen, Kim Steingrimsen (tilstede under pkt. 1, 2, 3 og 4) 
 
Referent: Hanne Skartveit  
 
 
Sak 1: 
 
-  Godkjenning av innkalling og referat fra fellesmøte. Godkjent med endringer meddelt Lene Østli, 
hun har ført disse inn i referatet 
-  Kontaktinfo FAU er oppdatert. Tatt til orientering 
 
Sak 2: 
 
Informasjon fra skolens ledelse: 
 
-  Foreldreundersøkelsen 2017: Resultatet av undersøkelsen ligger på skolens hjemmeside. 
Oppsummert er det gode tilbakemeldinger på elevenes trivsel og på lærernes innsats. Bekkelaget 
ligger under snittet når det gjelder informasjon om foreldres rettigheter og plikter, og skolens 
oppfølging av saker der det er problemer. Skolens ledelse har gjennom høstens foreldremøter 
informert om ny lovformulering og skjerpet aktivitetsplikt når det gjelder elevenes trivsel. For mange 
foreldre mener det er vanskelig å få tilgang til skolens ledelse. 
- Mobilhotell 5. -7. klasse: Ledelsen ønsker å åpne for å samle inn elevenes mobiltelefoner ved 
skoledagen begynnelse og dele dem ut igjen når skoledagen er over. Målet er å starte opp i januar. 
Vedtak: FAU støtter skolens ledelse i dette. 
- Oppstartsfest 1.-5.klasse: Ble avlyst i år. FAU drøftet om en slik fest bør bli et fast innslag ved 
begynnelsen av hvert skoleår. 
Vedtak: Dette må trivselsgruppen avgjøre. Koordinator Merete tar kontakt med gruppen. 
- Bidrag til Trivselslederne. Kim la frem forslag om at FAU dekker Trivselsledernes lekekurspakke, 
kostnad 9.699 + moms.  
Vedtak: FAU dekker denne utgiften. (Vedtak fattet etter at Kim hadde forlatt møtet) 
 
Sak 3:  
 
Informasjon fra arbeidsstyret. 
 
- Oppdatering av nettsidene. Endring: Merete og Hanne bytter roller, Merete blir koordinator og 
Hanne blir referent 
- Oppstart med trafikkvakter. Første uke med trafikkvakter var uken etter høstferien. Dobbeltbooking 
førte til at to klasser tok samme vakter.  
Vedtak: Heretter sørger vi for at årshjulet for trafikkvaktene går fra høstferie til høstferie, slik at vi 
har trafikkvakter når skoleåret starter opp. Ansvarlig: Trafikkgruppa 
- Foreldresamtaler 1. trinn: Foreldre har tatt kontakt med Lene Ø. med spørsmål om hvorfor de bare 
fikk 15 minutters bli kjent-samtale før jul, mens andre foreldre får 30 minutter. Kim sjekker opp dette 
og melder tilbake. 
- Info om 17.mai. Arrangementskomiteen ønsker å få oversikt over opplegget fra tidligere års 
arrangementer. Det er også et ønske fra foreldre om at skolen kan bidra til at elevene går mer ordnet 
i toget, med tydeligere skiller mellom klassetrinnene. Det om også forslag om at klassene kan lage 
egne faner. Kim tok, på vegne av ledelsen, innspillet til etterretning. 



- Lene Ø. reiste spørsmålet om informasjon til foreldre ved langvarig fravær blant lærerne. Ledelsen 
ved Kim vil følge opp.   
- Camilla reiste spørsmål om spisetid i klassen. Kim forsikret om at alle elevene skal ha minst 20 
minutter til spising i lunsjen. 
 
Sak 4: 
 
Trafikk 
 
- Sporveien har sendt brev til Driftsstyret med invitasjon til møte 27.oktober om Holtetbasen. Skolens 
ledelse er også invitert. FAU vil være representert med et medlem av Trafikkgruppa. 
Lars deltok også på et møte i Bydelsutvalgets Miljø - og sikkerhetsutvalg om trafikkplanen, og har 
sendt FAU referat fra dette møtet. Trafikkplanen skal vedtas av bydelsutvalget før den sendes til Oslo 
bystyre 2.november. 
Han oppfordrer foreldre til å bruke Bymelding.no og appen for å dokumentere uheldige 
trafikkforhold i våre områder. 
 
Sak 5: 
 
Arbeidsgruppens arbeid 
 
- Lene Ø oppdaterer oversikten over rollefordelingen i FAU, med bytte av roller mellom Merete og 
Hanne 
 
- Registrering av styret i Altinn. Lene Ø sørger for dette før neste møte 
 
- Trafikkgruppa har stort arbeidspress. Thomas følger opp, spør om FAU kan avlaste på noe vis 
 
- Årshjul i FAU. Lene Ø. forbereder sak til neste møte 
 
- Møtedatoer FAU: 14.november, 16.januar og 20.mars 
 
Sak 6: 
 
Eventuelt 
 
- Lene Ø foreslår at FAU kan arrangere julegløgg og pepperkaker for elever og foreldre en morgen i 
desember. Vi spiller dette inn som et forslag til Trivselsgruppa. FAU dekker i så fall utgiftene til et slikt 
arrangement. 
 
Møtet ferdig 20.00  
 


