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Referat FAU-arbeidsstyremøte 

 
Sak 1: Utbyggingen av midlertidige løsninger frem til rehabiliteringen av Bekkelaget skole 
 
Novang, Hegna og Sund redegjorde for planene, og for rollefordelingen gjennom prosessen skolen står 
overfor. Hegna følger opp byggeprosessen fra Utdanningsetatens side, mens Sund er prosjektleder for 
oppføringen av den nye paviljongen. 
 
Det blir en paviljong, ikke to som opprinnelig planlagt. Den nye skal ligge der den gamle grå ligger i dag, 
men ta noe større plass. Det blir fire nye klasserom, to arbeidsrom og et lite kjøkken. Den utvidede 
paviljongen skal erstatte dagens paviljong og det gule AKS-huset. AKS skal ned i kjelleretasjen i 
hovedhuset.  
 
Vi beholder ballbingen som i dag, og utearealene for øvrig blir også i liten grad berørt.  
 
Rektor Reme redegjorde for skolens behov, og understreket at den valgte løsningen ikke ivaretar alle 
barna som tilhører skolens område i dag. For neste år er det plass til 84 førsteklassinger, mens det er 100 
barn som vil skrives inn nå i desember. Denne situasjonen vil vedvare over noen år. Reme forsikret om at 
skolen vil strekke seg langt for å løse dette problemet til beste for alle involverte, men var samtidig 
opptatt av at FAU og andre må være klar over situasjonen. Hun har møter med andre skoler i området. 
Blant annet Karlsrud skole ser ut til å ha kapasitet til å ta i mot flere førsteklassinger fra vårt område neste 
år. 
 
Arbeidet med paviljongen starter i april, og går gjennom sommeren, mens arbeidet med å klargjøre 
kjelleren til AKS legges til skoleferien. I perioden fra april til sommeren blir utearealene noe redusert, og 
skolen vil avhjelpe dette blant annet med ujevne friminutt der ulike klassetrinn har fri på ulike tidspunkt, 
eller der de eldste får være i gymsalen mens de andre er ute. 
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På spørsmål om det store treet ved bommen måtte tas ned, lovet Sundat de ville gjøre alt de kunne for at 
treet kan bli stående. 
 
Hegna redegjorde for sin rolle. Utdanningsetaten er bestiller, mens Undervisningsbygg er utfører. Hegna 
leder prosessen i brukermøter, og følger opp at krav og spesifikasjoner oppfylles. Han har også ansvaret 
for å kontrollere arbeidet når det er fullført.  
 
Novang, Sund og Hegna forlot møtet. Det samme gjorde Reme. 
 
Sak 2: Innstilling fra FAU til representanter og vararepresentanter til driftsstyret. 
FAU innstiller Tone Meldalen, som tar gjenvalg, og Geir Syversen. 
Vara: Camilla Bjørgo, Thomas Rustad og Hanne Skartveit 
 
Sak 3: Bekkelaget skole fyller 160 år.  
Kim har sendt mail til lederen for 17.mai-toget og spurt om jubileet gir Bekkelaget noe ekstra i toget. Vi 
regner med at mange har «rundere» jubileer enn oss. Med mindre det dukker opp noen hyggelige 
overraskelser, følger vi den vanlige syklusen for Bekkelaget, som i år innebærer at vi har både tog og 
feiring lokalt på Bekkelaget. 
 
Sak 4: Leksehjelp.  
Kim fortalte at det for ca fem år siden var en sak i FAU der foreldre hadde klaget på at barna ikke hadde 
gjort leksene de skulle har gjort når de ble hentet på AKS. Etter dette laget man et system der barn som 
var påmeldt leksehjelp ble «tvunget» til å sitte med lekser i en time på AKS. Nå rapporterer AKS-ledelsen 
at det er mye uro i mange av barna når de må gå rett på en klokketime med leksehjelp etter en lang dag 
på skolen.  
 
AKS-ledelsen foreslår derfor at de barna som ønsker det, kan forlate leksehjelp etter en halv time. 
Lederen på AKS mener det vil hjelpe veldig dersom barna har tilbud om en time, men kan velge å gå etter 
en halvtime.  
Etter en omfattende debatt ble konklusjonen i FAU at Kim tar med seg innspill herfra, blant annet et 
forslag om å teste ut en slik ordning i en periode og deretter evaluere den. Skoleledelsen beslutter videre 
håndtering av saken basert på innspill fra de ulike aktørene, deriblant FAU. 
 
Sak 5: Trivselslederprogrammet 
FAU har fått en faktura fra skolen på programavgiften på programmet. Tidligere delte FAU og skolen 
denne utgiften mellom seg. De siste årene har skolen tatt hele regningen.  
Vedtak: Vi går tilbake til tidligere ordning. FAU tar halvparten av denne regningen; 6217,50 kroner. 
 
Sak 6: Trivselsgruppa - er det noen sosiale tiltak de kan ta tak i nå? Skolen har opplegg for både Lucia og 
juletradisjoner, og trenger ikke bistand her. Men et forslag er at gruppa kan ta ansvar for feiringen av 
skolens 160-årsjubileum, for eksempel med et arrangement nærmere sommeren. 
 
Sak 7: Trafikk 
Hjertesone-prosjektet: Thomas leste prosjektet i detalj etter forrige møte, og så at vi allerede gjør mye av 
det som skisseres i prosjektet. Det hadde derfor ingen hensikt å søke.  
Thomas er kontaktet av Bekkelaget Vel. Norgesgruppen skal bygge ut rundt Jacobs, og Thomas ble invitert 
til brukermøte for å representere FAU. 
 
Sak 8: Øvrige orienteringssaker: 
Thomas deltok på skolegruppemøte på Manglerud 7.november med FAU-ledere og andre 
foreldrerepresentanter fra skoler i Oslo, for å utveksle erfaringer og drøfte felles problemstillinger. 
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Skolefoto: Vi har fått en henvendelse fra skolefotografer som ønsker å komme til Bekkelaget. Kim fortalte 
at skolen er svært fornøyd med dagens ordning. FAU deler denne vurderingen, og holder fast på dagens 
leverandør. 
 
Møtet hevet 1955 
 

 

 

 

    

    

   


