
Oslo 30.01.20 
 

FAU Arbeidsstyremøte 30 januar 2020 
 
Til stede: Elisabeth Westrum, Geir Syversen, Camilla Hansen Bjørgo, Jan Robert Kvam, 
Merete Hagen, Marit Mansaray og Kåre Fjeldsaa 

Orientering fra skolen ved Marit (vil ta Kims plass i FAU møtene, da Kim fungerer som rektor) 

 Eget rom for gjenglemt tøy i Paviljong D åpent frem til kl15 hver dag. 

 I Paviljong D er det også et lite kjøkken for AKS.  

 Marit Mansaray fungerer for Kim Steingrimsen det neste halvåret 

 Foreldreundersøkelsen gjennomføres mellom 17 og 31 mars. Oppfordrer alle til å svare. 
Utdanningsetaten sender invitasjon til én forelder på sms og e-post. 

 Trivselsundersøkelsen for 1-4 trinn for 2019, resultatene er kommet (ikke offentlig). Det som det må 
jobbes mest med for Bekkelaget Skoles del, ifølge undersøkelsen, er «medvirkning», at elevstemmen 
skal være tydeligere enn i dag.  

 I Elevundersøkelsen foreligger også resultatene for skoleåret 2018-2019 og ligger i sin helhet på 
skoleporten.no. Resultatene for skolen tas med inn i arbeidet med kommende strategiplaner for skolen.  

 

Orientering fra de andre gruppene 

 Det er ikke noe nytt fra trafikkgruppa, annet enn at noen foreldre melder inn at det går få barn på noen 
av de punktene foreldre står og at man kanskje burde se på hvor man står og evt. hvor mange. 
Trafikkgruppa bør se på skolepatrulje. 

 Listene som er nå gjelder frem til vinterferien. Så kommer det 2 puljer til frem mot sommeren. 

 Ikke noe nytt fra 17 mai komiteen. 

 Camilla og Geir pusher fremdrift i gruppene slik at det er noe å melde før neste Arbeidsstyremøte 20 
april, spesielt viktig i 17 mai gruppa at det nå kommer planer for gjennomføringen. 

 Skolens 160års dag før jul gikk stort sett veldig fint. 

 

Orientering om økonomisk situasjon v/Merete 

 Bursdagsfesten ble gjennomført på budsjett, 20.000,- fra FAU. 

 Camilla og Merete ser sammen på oppsett av regnskapet. 

 Melkeordning: Geir sender info til klassekontakter som igjen må sende ut til sin klasse for innbetaling. 

 

Kort orientering om skolegruppemøtet som ble avholdt før jul på Ekeberg Skole, hvor Camilla og Jan Robert 
deltok. 

 Vi bør involvere FAU mer i overgangen fra barne- til ungdomsskole for å få den overgangen mer smidig 
etter oppfordring fra Brannfjell Skole. Følger dette opp med Brannfjell på neste møte, for å konkretisere 
og eventuelt invitere Brannfjell til vårt neste møte på Bekkelaget, 20 april. 

 Neste møte er på Kastellet 11.02.20. 
 
 

 

 

Kort informasjon fra Driftsstyret v/ Geir 



 Kanskje burde skolen overta som kontakt og håndtere skolemelksordningen i stedet for FAU. Marit 
forhører seg hvorfor det er slik hos oss og hvordan det er på skoler i nærheten/i Oslo. Her kan man også 
forhøre seg hvordan de andre skolene jobber med skolemelksordningen. 

 Nytt budsjett vedtatt for skolen og AKS 

 Lærerne har jobbet med en strategisk plan, hvor følgende 4 punkter vektlegges spesielt 
o De grunnleggende ferdighetene lesing og regning samt engelsk 
o Kompetanseutvikling 
o Rekruttere og beholde høyt kvalifiserte ansatte 
o Attraktive aktiviteter i AKS 

 

 

 


