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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 07.06.2016 Kl. 18.00-20.00 

Sted:                  Lærerværelset Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen  

Tilstede fra FAU:         

Tone Meldalen, Jørgen Hvistendahl, Henrik Hawor, Tonje Fossan-

Waage og Anne Hilde Nesset  

 

Forfall: Hans Martin Nussle 

Referent:  Henrik Hawor 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Nytt kabelsystem på skolen 
 
Ny data-infrastruktur, interne telefonsystemer er nesten 

gjennomført. Dette inkluderer også beredskapslinjer, 

oppgradert høyttaler-system ute m.m.  

Kim  

2 Info skriv om skole avslutning gått ut  
 
Normale skoledager fram til og med 21 juni. 22 juni 
vaskedag. 23 juni avsluttes kl. 12.00. 7 trinn avslutnings 
forestilling deles opp i to, grunnet antall elever og 
plassmangel i aula.  
 

Kim  

3 Klasseinndeling skoleåret 2016/2017  
 
Klasse inndeling har gått fint og er nå klar. Med 
reservasjon om at enkelte forendringer kan skje utover 
sommerferie. 1:e trinn neste skoleår blir 4 klasser som 
tidligere, men disse klasser blir fast til og med 7 trinn. 
Bekkelaget Skole assisterer Brannfjell i sammensetning av 
nye klasser på 8:e trinn.   
 

 

Kim 
 

4 Rekruttering av nye lærere 
 
Rekrutteringsprosess innfør nytt skoleår er klar. 
Bekkelaget skoler er en attraktiv arbeidsplass og skolen 
har fått ansatt samtlige av skolens første val som innstilts.  
 

Kim   

5  Trafikk 
 
Info fra skolen og FAU om initiativ / aktiviteter  
Skolen opplever at FAU trafikkgruppen har gjort en viktig 
innsats for trafikken dette året, spesielt mht. utfordringer 
grunnet stor byggeaktivitet i skolens nærområde 

Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone 
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Fotgjengerfelt i Skoleveien og Marienlundveien er merket 
etter at skole og FAU hadde felles befaring med 
Bymiljøetaten.  
 
[Referentens merknad: Bymiljøetaten har i etterkant av 
møtet fulgt opp flere av de felles forslagene fra skole og 
FAU, jf vedlagte brev] 
 
FAU følger opp overfor Sporveien etter befaring i mai om 
utbedring av trikkeovergang i Holtet-krysset. 
 
Sitasjonen med BSK buss betydelig bedre. Enkelte tilfeller 
med stop/hente barn på feil plass, men stort sett 
fungerer dette nå.   
 

 

6 Melkeordningen 
 
Forslag om att justere melkeavgiften grunnet underskott. 
Inntekter dekker ikke skolens kostnader for distribusjon 
av melken.  
 
FAU vedtok at melkeavgiften økes til kr 100 for å dekke 
økte utgifter ved melkeordningen. Ny avgift gjelder fra 
høst 2016.  
 
Alternativ til innbetaling av melkeavgift diskutert og 
forslag om betaling til FAU via VIPPS. Instruksjoner om 
vedtatt ny avgift samt betalingsinformasjon går ut til nye 
klassekontakter per mail i forbindelse med skolestart.  
 

 

 

 

Ny 

melkeansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

melkeansvarlig 

 

7 Organisering av neste års FAU 
 
Tonje ferdigstiller navnelister, og setter opp nye grupper i 
samråd med Tone slik at disse er klare i god tid før 
konstituerende møte i september.  
 
Henrik og Tonje fortsetter i FAU arbeidsstyret neste år.  
 

Tonje / Tone  

8 Eventuelt/øvrig: 
 
17. Mai 2017 skal diskuteres og planlegges tidlig i høst. 
Oppfølgingspunkter er  
 

- 17. maiarrangement skal avholdes, men 
tidspunkt mv må tilpasses at skolen skal gå i byen 
i 2017.  
 

- Kasserer informerte om att selv om ikke endelig 
regnskap er klart ser det ut til at årets 17:e Mai 
var innbringende for FAUs økonomi.  
 

 

 

 

 

Nytt arbeidsstyre 
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- Vurdere om ansvaret for 17. maiarrangement 
skal overføres til 2. trinn på sikt 
 

- Undersøke med korpset om det er 
hensiktsmessig å ha et felles arrangement 

 
- Ta kontakt med FAU Kastellet om muligheter for 

felles 17. maitog i byen og evt også i 
nærområdet.  

 
Omdisponering av FAU arbeidsgrupper diskutert. Forslag 
om å styrke Trivsel og/eller Trafikk med en person fra 
Dugnadsgruppa. Tas opp igjen i forbindelse med oppstart 
etter sommeren. Oppfordre kommende FAU-
representanter til å sitte i mer enn ett år, særlig i grupper 
hvor det er behov for kontinuitet (trivsel og trafikk) 
 
Vedr. BSK navn val på sitt aktivitetstilbud. Forslag om at 
Kim / Anette tar direktekontakt med Tony Isaksen / BSK 
for et første møte.   
 
FAUs vedtekter er ikke tilgjengelige og FAU bør til høsten 
ta stilling til om det skal fastsettes nye vedtekter. Tone 
undersøker om KFU har standardvedtekter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone  

Nytt arbeidsstyre 

9 Friday Fun 
 
Første Friday Fun event gjennomført og meget stor 
suksess >200 barn. Et par erfarenheter som tas videre:  
 

- Barna kommer direkte fra AKS / Skole til 4 timer 
fysisk aktivitet. Det bør legges til rette for at de 
får mat 

- Friday Fun skal i utgangspunkt være selvfinansiert 
på sikt, men FAU-midler kan dekke kostnader på 
kortere sikt og evt på å lengre sikt hvis behov 

- Inngangspris kan økes fra 10 kr sist. 
Trivselgruppen fastsetter prisen med sikte på at 
Friday Fun kan være selvfinansierende dersom 
dette ikke medfører så høye priser at ikke alle 
barn kan delta.  

- Foresattes godkjennelse til fotografering av barn 
ønskes innhentet direkte i forbindelse med f.eks, 
”google invite” registrering på eventet.  

 
 
 

 

 

 

Trivsel 

Henrik 

 

 

 

Nytt arbeidsstyre 

og ny kasserer 
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TAKK FOR ETT GIVENDE OG MEGET HYGGELIG SAMARBEID DETTE ÅRET! 

GLA SOMMER!!!!! 


