
 
 
Referat FAU-møte 20.mars 2018, kl. 18.00  
Personalrommet, Bekkelaget skole  
Til stede: Lene Østli, Thomas Rustad, Lene Wiinberg, Kim Steingrimsen, 
administrasjonen og Merete Vernfelt (referent). 
 
Sak 1: Paviljongene er utsatt til neste år, det blir bare 104 skolestartere til 
høsten og da kan utbyggingen vente et år.  
Skoleledelsen og FAU er glad for denne bestemmelsen. 
 Evt utvidelse av skolegården i Marienlundveien og plassering av 
lekeapparatene og ballbingen skal være avklart før utbyggingen starter neste 
år. Sporveien er ferdig med sin bygging i januar 2019 og da slipper man den 
tilleggsbelastningen. 
 
Sak 2: Erfaringer fra rundene med «paviljongene». 
Mye skjedde på kort tid, informasjon var ikke rukket sendt ut og mye var 
usikkert. I ettertid ser vi at FAU burde vært på banen tidligere og at informasjon 
burde vært lagt ut fortløpende på skolens webside. Det er bra at foresatte er 
engasjert. Vi har lært at man blir hørt om man protesterer. 
FAU ønsker at det dannes en egen arbeidsgruppe, som skal jobbe med 
forberedelsene til neste års utbygging. Gruppen bør dannes før sommeren. 
 
Sak 3: Fotografering – bytte fotograf? 
Det har kommet inn noen klager fra foresatte som ikke er fornøyd. Skolens 
ledelse har ikke noe ønske om å bytte. De synes Foto Norden er flinke, de 
samarbeider godt med skolen og passer inn i alle skolens systemer. Kim sender 
mail til Foto Norden med de klagene som har kommet og ber de forbedre seg.  
Om vi skal skifte fotograf så må det bli tidligst høsten 2019, da fotograf bestilles 
et år i forveien. 
Skolekatalogen som de lager sendes ikke ut lengre, men man kan selv gå inn og 
bestille den på hjemmesiden deres. Den er gratis. FAU ønsker at skolen ber om 
å få katalogene levert på skolen ved neste fotografering, slik at de kan deles ut 
til elevene. 
 
Sak 4: 17. mai 
Alle 4 klassene har fått tilsendt info med fordeling av arbeidsoppgaver. 
Programmet på skolen har tidligere startet kl. 11.00 men blir i år fremskyndet 
til kl. 10.30.  
17. mai gruppa er i rute og har kontroll. FAU mener man bør inngå fast avtale 
med en leverandør av varer til kiosksalg.  



At man har kort/konto hos denne leverandøren. Kasserer sjekker dette 
nærmere i tillegg til å skaffe vekslepenger. 
 
Sak 5: Arbeidsgruppene neste år, behov for revidering? 
Bør man velge en leder, kontaktperson for hver gruppe?  Som kan informere 
arbeidsstyret fortløpende. 
 
Sak 6: Sporveien, bygging og sikkerhet. 
Anleggsarbeidet er i igangsatt. Holtet holdeplass er planlagt ferdig desember 
2018. Anleggstrafikken forsvinner fra januar 2019. Vi har god dialog med HMS 
ansvarlig i Sporveien. De er flinke å informere. Skolens ledelse har bedt 
Sporveien sette inn en ekstra vakt på morgenen, i tillegg til de to som allerede 
er der. Og de har også bedt om at skiltingen gjøres mer presis, dette gjelder 
spesielt fra Steinhammerveien mot Holtet.  
 
Sak 7: Temadager.  
«Mitt valg» i regi av Lions utsettes til foreldremøtet på høsten.  
Trivselsgruppa ønsker å arrangere «Hei dag» og har bedt om midler til å kjøpe 
bananer og «smiley» klistermerker. Arbeidsgruppa støtter dette og har bedt 
Trivselsgruppa om mer informasjon og prisoverslag. 
 
Kim forlot møtet etter sak 6  

Møtet avsluttet 19.30 


