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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 24.08.2015 Kl. 18:00 – 20.15 

Sted:                  Personalrommet Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen 

Tilstede fra FAU:         
Marit Injar, Tone Meldalen, Anne Hilde Neset og Catinka 

Hammarbäck Lorentzen 

Forfall:           Elaine Sørland  og Jørgen Hvistendahl  

Referent:  Catinka Hammarbäck Lorentzen 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Info fra skolen 

 

Skolebehovsplan. Skolen har sammenfattet tilbakemeldingene 

fra FAU og skolen og sendt inn synspunkter til 

Skolebehovsplansplanen som ble sendt ut før sommeren. 

 

Elevopptak 2016. Slik det ser ut i dag er det ca. 5 elever for 

mange i skolens inntaksområde for elevopptaket til skoleåret 

2016/2017. Det er mye mobilitet i området og dette tallet kan 

forandre seg i begge retninger. Totalt sett i bydelen er det nok 

skoleplasser og skolene i område begynner i disse dager å 

diskutere gode løsninger for fordeling.  

 

Vedlikehold. I sommer har det foregått en rekke vedlikehold og 

rehabiliterings arbeid. Blant annet er: 

 Hele B-bygget malt innvendig.  

 Det er etablert nytt toalett ved sløyd rommet 

 Alle ovner er byttet/Oppgradert 

 Ballbingen er rehabilitert 

 

Undervisningsbygg har vært på skolen for å vurder fremtidig 

behov. I den forbindelse har skolen blant annet meldt inn at 

store deler av skolegården er vernet og dette skaper en del 

utfordringer da store deler av skolegården ikke kan brukes i 

enkelte perioder av året. 
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 Ny skoleplattform. Oslo skolen går i disse dager over til ny 

skoleplattform. Den nye løsninger gir store muligheter for både 

lærere, elever og foreldre i forhold til undervisning, planlegging 

og deltakelse i læring, samt bedring i informasjonsflyt. Det er en 

svært stor omlegging som fortsatt vil ta en del tid. Skolen har 

fått inn ekstra ressurser for å hjelpe til i denne omleggingen. 

Alle skolens lærere og ansatte vil gjennomføre kurs og 

opplæring.  

Foreldre vil bli invitert inn i den nye plattformen når alt er klart, 

testet og skolens ansatte føler seg trygge på at den nye portalen 

funger som ønsket. Dette arbeidet er noe forsinket og i 

mellomtiden vil informasjonen og kommunikasjon fra skolen gå 

via skolens nettsider, ranselpost, e-post og ved viktige hendelser 

på sms.  

 

Sammenslåing på 4. trinn fra 4 til 3 grupper. Skolen har i år 

hatt færre klager/kommentarer i forbindelse med 

sammenslåingen fra 4 til 3 grupper på 4. trinn. Skolen har tatt 

hensyn til tidligere henvendelser vedrørende organisering av 

sammenslåingen. Skolen og FAU har i tillegg hatt dialog rundt 

hvordan man best skal etablere nye gode læringsmiljøer for de 

nye klassene. Lærere på trinnet planlegger «bli kjent» -

aktiviteter og påser at man etablerer familiegrupper tidlig. 

Foreldre bes om å følge opp gjennomføring av familiegruppene 

og høsttreff slik at klassen raskt kan etablere gode miljøer. 

Erfaringer fra tidligere sammenslåinger viser at barna får et 

større nettverk og man ser at barna drar med seg denne fordelen 

over til ungdomsskolen. Tidlig og tydelig informasjon om 

prosessen gjør foreldre og barn tryggere i denne prosessen. 

Skolen vil derfor også i år informere om prosessen på 3. trinnets 

foreldremøte i februar/mars. Klasseinndelingen vil gjøres av 

kontaktlærere og skolens ledelse, samt innspill fra foreldre. De 

tre hovedkriteriene kjønn, adresse og pedagogiske hensyn er 

likestilt. 

 

  

2 Skolefoto 

 

Det vil også i år bli tatt skolefoto og Fotograf Fovea er booket. 

Det kom noen henvendelser/kommentarer i forbindelse med 

fjorårets fotografering. Spesielt har foreldre reagert på at det 

automatisk ble bestilt klassebilde bare ved å registrere seg på 

nettsiden for å kunne se bildene. Leverandøren har besvart alle 

spørsmålene og etterkommet viktige sider for å sørge for et enda 

bedre tilbud i år. 

 

FAU har vært i kontakt med Fovea og andre leverandører for å 

vurdere pris. Fovea er allerede booket for dette skoleåret, men 

man forhandler nå om en avtale for de to neste årene. Fovea er 

villige til å gi god pris på klassebilder dersom man lager en 2 

årig avtale. Tone følger opp dette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhandler ny 

avtale for skolefoto 
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3 Ballbingen 

 

Skolens ballbinge ble rehabilitert denne sommeren. Skolen har 

lagt ut for hele rehabiliteringen inntil videre. FAU har forpliktet 

seg til å bidra med minimum NOK 100.000,- FAUs 

arbeidsstyret gikk rett før sommeren ut og ba om sponsorer eller 

bidrag fra foreldre. Det har kommet inn noe, men man skulle 

ønsket noe mer bidrag. Arbeidsstyret ønsker å jobbe noe videre 

med mulige bidrag. Tone fortsetter søknadsprosessen til 

Sparebankstiftelsen. Tone vil også henvende seg til Best Helse 

som en viktig lokal aktør innen idrett. Marit vil følge opp en 

henvendelse fra en forelder vedrørende søknad til 

Gjensidigestiftelsen. 

 

 

 

Jørgen 

 

 

 

 

 

 

Tone/Marit 

 

 

Jørgen sørger for å 

overføre bidrag fra 

FAU 

 

 

 

 

Tone og Marit 

følger opp evt. 

sponsorer 

4 Melkeordning 

 

Rett før sommeren ble det åpnet for bestilling av skolemelk for 

dette skoleåret. På grunn av tidligere erfaringer med mye ekstra 

arbeid og feil valgte man for et par år siden å gå ned til kun 3 

valg. Tine krever minst 3 valg skal være melkevarianter, noe 

som betydde at man kun kunne velge melk på Bekkelaget skole. 

Det har kommet en del reaksjoner på dette og man har derfor 

valgt å åpne for 2 typer juice i tillegg. Skolen og 

skolemelkansvarlig vil gjøre tiltak for å unngå utfordringene 

man tidligere har slitt med. Det vil eksempelvis kun være mulig 

å bytte produkt hvert semester og kontaktlærer vil få utlevert 

bestillingsliste jevnlig slik at de også kan kontrollere at riktig 

vare blir levert til riktig elev. Prosessen vil likevel følges opp og 

dersom man ser at dette ikke løser seg som håpet vil man 

vurdere å begrense valgene til 3 igjen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Hilde/Kim 

 

5 Kontaktinfo og fordeling i grupper 

 

Elaine har samlet inn kontaktinfo på nye klassekontakter og 

FAU representanter. Det mangler fortsatt 4-5 navn, i tillegg til 

kontakter/representanter fra 1. og 4. trinn som vil velges på 

foreldremøter nå i september.  

 

Det er sendt ut innkalling til fellesmøte til de man har 

kontaktinfo på. Det er også bedt om evt. ønsker for 

arbeidsgrupper og så fort man får inn dette vil man fordele 

representantene i arbeidsgrupper.   

 

Fellesmøte for klassekontakter og FAU representanter settes til 

15. september. 

 

Elaine sender invitasjon til fellesmøte til Kim som 

videreformidler til kontaktlærer på 1. og 4. trinn slik at de kan 

informere nye rep. på foreldremøte.  

 

 

 

Elaine 

 

 

 

 

 

Elaine/Catinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaine/Kim 
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6 Tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene 

 

Arbeidsstyret har bedt de ulike arbeidsgruppene om å komme 

med tilbakemeldinger i forhold til det arbeidet som er gjort i 

løpet av skoleåret 2014/2015. 

 

Trafikkgruppa: 

 Fordelt trafikkvakter og tatt imot henvendelser 

vedrørende vaktene eller trafikksituasjoner 

 Midlertidig satt opp ekstra vakt med 

Pareliusveien/Kongsveien 

 Kontakt med Sporveiene i forhold til tiltak for 

Holtetkrysset 

 Dialog med kommunen og skolen ifm utbygging i 

Skoleveien 

Dugnadsgruppa: 

 Sendt ut info til foreldre via klassekontakter, sms 

varsling etc. vedrørende dato for dugnad. 

 Vaktmester har planlagt aktivitetene og 

Dugnadsgruppa funger som arbeidsledere under 

dugnaden 

 Det ble kjøpt inn litt mat og drikke til dugnaden - 

pølser, kjeks, saft og kaffe.  

Trivselsgruppen: 

 Gjennomført 4-5 møter i løpet av skoleåret, inkludert 

møte med helsesøster, aks og skolens ledelse 

 Blant annet han man diskutert 

o Forslag om omlegging av friminuttene slik at 

ikke alle har friminutt på likt 

o Fjerne inaktive lekeaparater 

o Oppgradere sykkelparkering for flere plasser, 

samt tak over 

o Tiltak for å etablere gode klassemiljøer på 4. 

trinn etter sammenslåing, blant annet tidlige 

igangsetting av familiegrupper på 4. trinn. 

o Forebyggende tiltak for mobbing etc. 
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7 Organisering av FAU 

 

Både skolen og FAUs arbeidsstyret er fornøyd med den 

overordnede organiseringen av FAU, med arbeidsgrupper som 

jobber med tydelige ansvarsområder. Likevel mener FAUs 

arbeidsstyret at det innimellom kan oppstå usikkerhet 

vedrørende hvilke arbeidsoppgaver som forventes gjennomført 

og ansvarsforhold og kommunikasjonskanaler i FAU. 

 

Det er laget generelle beskrivelser av arbeidsgruppenes 

oppgaver, men man vurderer å gjøre de mer konkrete og 

tydelige. Marit lager forslag som inkluderer aktivitetene som 

ligger i årshjulet, innspill mottatt fra dagens arbeidsgrupper, 

samt tidligere diskusjoner i arbeidsstyret.  

 

I tillegg diskuterte arbeidsstyret behovet for at minst to 

(fortrinnsvis leder og nestleder) i trafikkgruppa sitter i 2 år på 

lik linje med arbeidsstyretrepresentanter, for å få bedre 

kontinuitet i gruppen. Vi ser at mange av trafikkgruppas 

utfordringer går over tid, det er en del utfordringer i å finne 

riktige etater/personer å kommunisere med, samt viktig å holde 

oversikt over forslag/tiltak som tidligere er gjennomført som 

gjør det nødvendig å beholde noen av representantene over 

minst 2 år. 

 

Arbeidsstyret tar imot innspill fra foreldre og tar disse opp med 

skolens ledelse, evt. etter at aktuell arbeidsgruppe har vurdert 

problemstillingen (evt. trafikk, trivsel etc.) og diskuterer dette 

med skolen. I den forbindelse er det ønskelig at en representant 

fra aktuellgruppe møter i arbeidsstyremøte for å legge frem 

gruppens synspunkter. Dette gjelder også for saker som gruppen 

selv ønsker at FAU diskuterer med skolen.  Det er viktig at 

Arbeidsstyret involveres i saker som ønskes diskutert med 

skolen for å unngå parallell kommunikasjon. Koordinator bør 

oppfordre gruppene til å komme med innspill til 

arbeidsstyretmøte i forkant av møtene.  

 

Referatene sendes allerede ut til klassekontaktene med beskjed 

om å videresende til alle foreldrene. Det har kommet 

tilbakemelding fra FAU representanter om at de ikke har fått 

info om aktiviteter i FAU. Det foreslås derfor at også FAU rep 

mottar referatene for å sikre raskt info til hele gruppen.  

 

Alle referatene har ligget på Fronter og vil bli flyttet over til ny 

Skoleplattform så fort dette er klart. I mellomtiden vil alle 

fjorårets referater legges på skolens nettsider slik at foreldre kan 

se FAUs arbeid gjennom året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator i 

Arbeidsstyret 

 

 

 

 

Referent i 

arbeidsstyret 

 

 

 

 

Kim/Catinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sender ut forslag til 

nye beskrivelser på 

høring i 

arbeidsstyret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfordrer 

arbeidsgruppene til 

å komme med 

innspill i forkant av 

arbeidsstyremøtene 

 

Sender ut referatet 

også til FAU 

representantene 

 

 

Catinka oversender 

alle fjorårets 

referater til Kim 

som legger det ut på 

nettsiden. 
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8 Forberedelse til Fellesmøte for klassekontakter og 

FAU representanter 

 

 Elaine og Catinka ferdigstiller kontaktliste og fordeler 

representantene i arbeidsgrupper på bakgrunn av 

ønsker. 

 Elaine sender ut invitasjon til fellesmøtet det 15. 

september kl.19.00, inkludert gruppefordeling 

 Kim/Anette forbereder en presentasjon fra skolen 

 Marit forbereder en presentasjon av FAU. Catinka 

oversender fjorårets presentasjon som utgangspunkt. 

 

 

 

 

 

Elaine/Catinka/

Marit/ 

Anette/Kim 

 

9 Møtedatoer 

 

Neste møter:  

15. august 18:00, Møte i Arbeidsstyret 

15. august 19:00, Fellesmøte for klassekontakter og FAU-

representanter 

  

 


