
Oslo 25.11.19 
 
FAU Arbeidsstyremøte 25 november 2019 
 
Til stede: Geir Syvertsen, Camilla Hansen Bjørgo, Jan Robert Kvam, Kim Steingrimsen, Merete 
Hagen og Kåre Fjeldsaa 
 
Orientering fra skolen ved Kim 

 Siste paviljong  teas i fredag 6 desember. Det jobbes parallelt med terrenget rundt, 
bla.a. med montering av nye sykkelstativer. Husken skal opp igjen også før jul, så 
kommer resten til våren. 

 Delte friminutter fortsetter frem til sommeren, så skal det evalueres. 

 Elevundersøkelsen gikk veldig bra i år. Litt ned for skolene under ett i Oslo, men opp 
på Bekkelaget Skole. Resultater er sendt ut, og kan finnes på skoleporten.no. 

 
Skolens bursdag fredag 29.11.19. 

 Fra Trivselsgruppen:  
o Det bestilles kaker fra Samson for 15.000,-. Geir ber Trivselsgruppen bestille 

allergivennlige kaker i tillegg.  
o Angående bekledning: Mariusgenser/strikkegenser/skjorte eller kjole er mer 

enn bra nok. Lavt ambisjonsnivå på utkledning, ingen skal måtte kjøpe inn 
klær. Skolen sender ut denne beskjeden. 

o 17 mai leker inne i gymsalen, utstyr lånes fra skolen.  
o 3 pers fra gruppen som pynter kvelden før, bord fra loftet bæres ned i 

gymsalen, og 2-3 hjelper til fredag frem til kl12-13 tiden.  
o Lærere kan selv velge hvor mye de respektive klasser skal legge i feiringen. 
o Elevene går inn i gymsalen i 3 puljer. Koret står for underholdning. Ledelsen 

hjelper Trivselsgruppen med å sluse gruppene inn og ut samt med kakene. 
Stående spising av kake 

o Mangler vi folk? Geir sender mail til Trivselsgruppen at de som allerede har 
meldt seg til å hjelpe burde holde, hvis ikke så kan de i Trivselsgruppa sende 
noen henvendelser til sine respektive klasser for å få hjelp, direkte eller via 
klassekontaktene i de klassene. Arrangement ferdig kl13. 

 
 
Orientering fra de andre gruppene 

 17 mai gruppen har ikke hatt møte enda, tidlig januar er første møte planlagt. 
Kanskje Silje, eller Mia, fra forrige 17 mai gruppe kan være med på første møte for å 
bruke erfaringene fra sist. Camilla sjekker om Mia kan, i første omgang. Må få tilgang 
til FAU drive’n. Trenger passord. 

 Dugnadsgruppen ikke hatt møte enda, første møte er satt til i mars. Dersom det er 
behov før, så tar Kim kontakt. Ikke akutt nå som det både er vaktmester på skolen og 
vi må se an byggeprosjektet rundt skolen. 

 
Skolefoto - gjennomgang av de tilbud som er mottatt  

 Alle leverandørene som har levert tilbud til skolen har lagd seg forskjellige pakker ift 
trykk, digitalt og kombinasjoner av dette samt størrelser, antall osv. Det er derfor 



vanskelig å sammenligne hva som reelt sett er billigst. Foto Norden er alle fornøyd 
med; de har historikk på skolen bakover i tid, skolen er fornøyde med samarbeidet og 
prisene er omtrent de samme over hele spekteret. På bakgrunn av dette blir 
konklusjonen at vi fortsetter med Foto Norden. 

 
Kort informasjon fra Driftsstyret v/ Geir  

 Ingenting nytt. Neste møte i Driftsstyret er 16 januar 2020. 
 
Plan for 2020 - avklare tidspunkt for FAU møtene 

 30 januar 

 20 april (fokus på 17 mai) 

 4 juni (fokus på overlevering til høstens FAU) 
 
Eventuelt 

 Klasselistene er på vei, men det er tidkrevende med å innhente godkjenning av 
foresatt til alle skolens elever, GDPR. 

 


