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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 12.10.2015 Kl. 16.30-18.30 

Sted:                  Personalrommet Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen 

Tilstede fra FAU:         
Tone Meldalen, Jørgen Hvistendahl, Henrik  Hawor og Tonje Fossan-

Waage 

Forfall:           Anne Hilde Nesset  og Hans Martin Nussle  

Referent:  Tonje Fossan-Waage 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Nye skolegrenser For Bekkelaget skole er det foreslått 

store endringer i skolegrenser. Det samme gjelder 

skolene Karlsrud og Kastellet. Det er for Bekkelaget skole 

foreslått at store områder skal overføres til Kastellet 

skolekrets. Ingen av de tre skolene stiller seg bak 

forslaget om endringer. De tre skolene ønsker at 

skolenærhetsprinsippet legges til grunn når nye 

skolegrenser skal settes. Alternativt bør behandlingen av 

skolegrenser utsettes for å sikre en riktig og god 

saksbehandling. For skolen vil det medføre mye 

administrasjon ettersom nye grenser vil gjøre at mange 

familier med skolestartere som nå faller utenfor 

inntaksområde vil søke om skoleplass på Bekkelaget. 

Saken behandles i skolens driftsstyre 15.10. Høringsfrist 

er satt til 23.10. Høringssvar legges på skolens 

hjemmeside. 

 

 

Tone  Driftsstyre og FAU 

sender høringssvar 

til høringsinstans 

 

Det vurderes felles 

høringsuttalelse fra 

FAU ved Bekkelaget, 

Kastellet og 

Karlsrud  
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2 Mulighet for avvikende friminutt for 1. klasse Det har 

kommet innspill fra foreldre på 1. trinn som ønsker en 

vurdering av muligheten for avvikende friminutt for 

førsteklassingene. Dette kan bidra til større trygghet for 

1. trinn ved at de unngår konflikter og eventuelle 

situasjoner med eldre barn. Det kan bli lettere å skape 

godt miljø og samhold på trinnet. Det vil kunne bidra til 

bedre utnyttelse av lekeapparater. Samtidig kan det bli 

lettere for lærere som gjennomføre inspeksjon å fange 

opp barn som går alene og som bør hjelpes inn i leken. 

Saken tas med som innspill til ledelsen. Men det gjøres 

oppmerksom på at dette kan ha implikasjoner for 

lærernes arbeidstid. Det kan være mulig å få til en 

tilpasning innenfor tilgjengelige ressurser om det er 

ønskelig. Skolen drøfter det og gir en tilbakemelding i 

neste arbeidsstyremøte. 

Kim Kim tar dette opp i 

skoleledelsen 

3 Ballbinge Det har kommet innspill fra foreldre på 3. trinn 

som ønsker tildelt tid i ballbingen også for 3. trinn. Pr i 

dag har 7. trinn tildelt to dager i bingen. 4.-6. trinn har en 

dag hver. Skolen vektlegger at 7. trinn har færre 

lekemuligheter i skolegården enn barn på lavere trinn og 

at hensynet til 7. trinnselevene i denne sammenheng 

veier tyngst. 
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4 Korpset orienterer om at de vil gå med Kastellet skole 

på 17. mai 2016 Korpset orienterer om det brukes mange 

ressurser på å holde korpset i gang. De siste ti årene har 

det vært forsøkt å være korps både for Bekkelaget og 

Kastellet. Det er ønske å få med Kastellet både med 

hensyn til rekrutteringsgrunnlag og et økonomisk 

grunnlag i form av avhenting av lopper fra denne 

skolekretsen. Kastellet har ikke søkt samarbeid med 

andre. For å tilfredsstille FAU på Kastellet har korpset 

sagt at de vil gå med dem i byen 2016. 

Rektor er tydelig i sin forventning i at Bekkelaget skoles 

musikkorps følger Bekkelaget skole på 17. mai. Det legges 

mye ressurser ned fra skolen side for å legge til rette for 

at korpset skal ha øvingslokaler, mulighet for 

gjennomføring loppemarked og annet. Dette vil ikke 

videreføres dersom korpset ikke kan prioritere 

Bekkelaget på nasjonaldagen. 

Løsning på situasjonen i 2016 er at korpset vil gå med 

Bekkelaget på morgenen og som del av siste tropp i byen 

med Kastellet.  

Både skolens ledelse og FAU stiller seg allerede positive 

til å ha felles 17. mai-arrangement med Kastellet. Korpset 

tar initiativet til videre dialog med Kastellet. 

Korpset 

 

 

5 Status FAU Økonomi: FAU har 110.000,- konto. Det er en 
del utgifter i forkant av 17. mai. Samtidig pleier 17. mai-
arrangementet å gi et overskudd på 20.000-30.000,- 
kroner 
 

  

6 Status i arbeidsgruppene 
 

Trafikkgruppa: 

 Godt i gang med arbeidet 

 Det planlegges en refleksaksjon 

 Trafikkvakter er på plass 
 

Trivselsgruppa 
 Henrik tar kontakt med trivselsgruppa for å høre 

om de har forslag til aktiviteter på skole- eller 
trinnivå, herunder aktiviteter som kan gi 
inntekter til FAU 

 
17. maigruppa 
Arbeidsstyret fikk overlevert en minnepinne med 
dokumentasjon fra fjorårets 17.maikomité  

Henrik  Henrik tar 

kontakt med 

trivselsgruppa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik 

overleverer 

informasjonen 

til årets 

17.maigruppe 



 
4 

7 Møtedatoer 

Neste møte:  

23. november k 18:00, Møte i Arbeidsstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


