
Fellesmøte for klassekontakter og FAU- representanter på Bekkelaget skole 

Mandag 25. september 2017. 

Sted: Personalrommet på Bekkelaget skole 

 

Velkommen v/ Tonje Fossan-Waage 

Møtet er det første fellesmøte mellom klassekontakter og FAU- representanter skoleåret 2017-2018. 

FAU- arbeid skoleåret 2016-2017 

Trafikk: Et viktig arbeid fra FAU, trafikkgruppen har vært aktive i forhold til flere trafikkrelevante 

saker i vårt nærmiljø. Kommunikasjon med diverse utbyggere på Holtet og kommunikasjon med 

Sporveien i forhold til overganger ved trikkelinjen. Trafikkgruppen har også hatt ansvaret med å 

informere klassekontakter om hvilke uker de respektive klassene har trafikkvakter. Arbeidet er viktig, 

og en av trafikkgruppens medlemmer sitter et år til i trafikkgruppen. Dette er bra og viktig for 

kontinuitet i arbeidet for å sikre våre barn en trygg skolevei.  

Skolebehovsplan 

Det ble sendt ut en høring om Skolebehovsplan i mars 2017 om planlagt skoleutbygging i perioden 

2018-2027. FAU og driftsstyret på Bekkelaget sendte unn felles høringssvar. Saken ble behandlet i 

driftsstyremøte 26. april 2017, og foreldre ved Bekkelaget skole ble invitert til å spille inn sine 

synspunkter til FAU innen 15. mai. 

Overordnet mener FAU/ driftsstyret at planen må angi tiltak for å avhjelpe kapasitetsmangelen for 

Bekkelaget barneskole både for hele planperioden, og også på kort sikt for å avhjelpe manglende 

kapasitet til å ta imot alle skolestartere til Bekkelaget skole allerede høsten 2018. Se hele 

høringssvaret på skolens hjemmeside- (vil bli lagt ut snart ) https://bekkelaget.osloskolen.no/om-

skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/ 

 

Faste møter mellom ledelsen og arbeidsstyret. 

Arbeidsstyret 2016- 2017 hadde jevnlig møter med skolens ledelse  

Referater fra møtene vil bli lagt ut på denne siden. https://bekkelaget.osloskolen.no/om-skolen/rad-

og-utvalg/fau/ 

Friday Fun og Trivselsgruppen  

Lars Otto Andresen (nå FAU i 7B) har i løpet av siste skoleår sammen med Triveselsgruppen arrangert 

mange arrangement (FRIDAY FUN) Poenget er å skape miljø mellom elevene, bli kjent med hverandre 

og ha det gøy sammen. Her har mange elever på Bekkelaget skole hatt fine aktiviteter i løpet av siste 

skoleår. FAU takker trivselsgruppens medlemmer for en kjempeinnsats i skoleåret 2016-2017. 

Videre arbeid dette skoleåret: 

Trivselsgruppen i FAU ble satt på nytt på dette møtet. Gruppen skal selv få bestemme hva gruppens 

mandat og ansvarsområdet skal være. Lars Otto informerte om FRIDAY FUN og skisserte at han skal 

ha en «parallellgruppe» til trivselsgruppen, der Trivselsgruppen selv initierer samarbeid med FRIDAY 

FUN og hvilke arrangement som gruppen velger å samarbeide om.  
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Rektor informerer.  

Stortinget vedtok i mai 2017 endringer i opplæringsloven for å styrke rettighetene til elever som blir 

krenket. 

Nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering er nå lovfestet. Hvis en elev mener 

at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette 

alvorlig.  

Det er også lovpålagt at foresatte skal få denne informasjonen fra skolens ledelse. Derfor har 

ledelsen informert om dette driftsstyret, fau og på alle foreldremøter. Les mer her: 

https://bekkelaget.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-

skolemiljo/ 

 

Foreldreundersøkelse 

Foresatte på Bekkelaget skole fikk mulighet til å svare på foreldreundersøkelsen 2017. Les mer om 

resultatene her: 

https://bekkelaget.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/foreldreundersokelsen-

2017/ 

Rapporten skal følges opp i skolens driftsstyre og i FAU (arbeidsstyret sammen med ledelsen)  

 

 Osloskolen har utarbeidet en standard for skolehjem samarbeid.  

Les mer mer: https://bekkelaget.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-

skjema/ordensregler/ 

Denne skisserer hvilke forventninger skolen og foresatte har til hverandre. Rektor oppfordrer FAU til 

å titte litt nærmere på dette.  

 

Organisering av FAU skoleåret 2017-2018 

Vi takket av FAU-leder Tonje og Lene Østli (2B) tok over stafettpinnen. 

Klassekontakter 

• Kontaktpunkt for klassen  

• Oppdaterer klasseliste og sørger for at læreren har epostadressene 

• Fordeler trafikkvakter på foreldrene i klassen 

• Holder klassekasse dersom klassen ønsker det 

• Oppfordrer til gjennomføring av familiegrupper 

• Kommer med innspill til foreldremøter og sørger for nyvalg 

• Mer info på Fug.no 
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FAU-representanter: 

• FAU er kontaktpunkt mellom foreldrene og skolen og representerer alle foreldrene 

• Engasjerer seg i forhold som gjelder hele skolen 

• 2 representanter i skolens driftsstyre 

• Deltar i en av våre FAU-grupper:  

• Arbeidsstyret  

• Trafikk  

• Trivsel 

• Dugnad  

• 17. mai (4. klasse) 

Se mer: https://bekkelaget.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

 

Se eget vedlegg med kontaktinformasjon og oversikt over FAUs arbeidsgrupper. 

 

Med ønske om et godt skoleår 2017-2018 med mange engasjerte foreldre på Bekkelaget 

skole😊 

 

Referent: Lene Østli 
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