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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 29.11.2016 Kl. 18.30-20.15 

Sted:                  Klasserom til 4A Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. Rektor Kim Steingrimsen (Sak 1-4) 

Tilstede fra FAU:         

Lars Otto Andresen(Sak 1-5), Tonje Fossan-Waage, Lene Østli, 

Camilla Sillerud-Howell, Lene Elisabeth Wiinberg, Henrik Hawor og 

Hans Martin Nussle 

Forfall: Ingen 

Referent:  Hans Martin Nussle 

 

       

 

  

Sak 1 

Elevundersøkelse blir sak på neste møte 

 

Kim  

 

Sak 2 

Gjennomføring av Foreldreundersøkelsen 
Det blir obligatorisk foreldreundersøkelse for 
Osloskolene. Gjennomføring skjer i mars april 2017. 
Informasjonsskriv og plan for oppfølging tas opp på 
neste arbeidsstyremøte.  

Kim  

Sak 3 

iPad pilotering for 4. og 6. trinn i 2017  
Alle elever i 4. og 6. trinn vil etter januar 2017 få hver 
sin iPad som læringsverktøy. Dette vil bli informert mer 
om, og kontrakt for bruk og brukerstøtte vil bli utdypet. 
Dette er et viktig digitalt verktøy som både er 
tidsbesparende og kan utnyttes til tilpasset opplæring.  

Kim  

Sak 4 

      Innspill til skolens strategiprosess- muligheter for FAU? 

      Skolens strategiske plan for 2017-2018 presenteres i 
skolens driftsstyre 8.desember, 2016. FAUs 
representanter i driftsstyre får da muligheten til å gi 
tilbakemelding på strategisk plan innen neste 
driftstyremøte. 

F    Forslag om at FAU’s arbeidsstyre kan få det tilsendt etter 
driftstyremøte, og se på det i sitt neste møte i januar.    

Kim  

Sak 5 

      Friday Fun- aktiviteter, informasjonsstrategi og 
tilknytning til FAU 

      Arrangementene har vært vellykkede og det faglige 
opplegget har fått støtte fra skolen. En kunne ha ønsket 
noe mer oppslutning om arrangementene, men ser at 
fredagene konkurrer med andre faste aktiviteter. Dette 
kan bedres med mer konkret markedsføring og tidligere 
informasjon om arrangementene. 

Lars Otto og 

Tonje 
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      Det jobbes med å lag et malverk for hvordan dette skal 
følges opp og planlegges videre, samt at plan for 2017 
snart er klar.  Videre har en planer for å involvere 
elevene gjennom elevråd og trivselsledere for å få mer 
deres egne ønsker inn, samt å være ambassadører for 
arrangementene. 

       Siste arrangement med Street Fun og samarbeid med 
SKUR 13, vil bli fulgt opp med muligheter for å delta på 
skate/sparkesykkel lek over 3 man/tirsdager på 
nyåret.(15:30-18:30). 

       Det er mange mulige utviklingsmuligheter for konseptet 
men det er viktig at FAU velger om forslagene faller 
innenfor det FAU kan stå for. (idrettsledere, Matlab, 
osv.osv.) FAU ønsker å få presentert et mer langsiktig 
perspektiv og konsept som ikke vil svinne hen hvis Lars 
Otto som ildsjel ikke lenger følger opp, og at det kan 
videreføres til neste FAU. 

Sak 6 

      Status fra øvrige arbeidsgrupper 

      17.mai komiteen - setter i gang arbeidet sitt i januar.  

      Trafikkgruppa – Marianne er i dialog med Oslo 
Kommune om Marienlunden og vil komme med 
oppdatering.  

Henrik  

Sak 7  

      Videre møteplan FAU: 

      Onsdag  12.1.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte   

      Onsdag  1.2.2017 Kl.18-20: Fellesmøte klassekontakter 
og Arbeidsstyret 

      Onsdag  1.3.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

      Tirsdag 25.4.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

      Torsdag 1.6.2017 Kl.18-20: Arbeidsstyremøte 

Tonje  

Sak 8 

      Evt saker: 

      Organisasjons konto er endret og etablert for FAU i 
Brønnøysundregisteret. 

      SMS-svar fra skolen på meldinger – alle sms-beskjeder 
blir lest og videre formidlet. Skolen ringer alltid ved 
uteblivelse. Skolen sparer utgiftene på automqatiserte 
svar.       

  

Sak 9  

      Saker til neste møte: 

 Tid til spising – Tas på neste møte 
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 Status på 1.klassingene og eget område i 
skolegården  

 Trivsel i skolegården og erfaringer med 
«ennskapsbenken» 

 Melkeinnsamling –standard info om ordningen 
fra skolen 

 


