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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 23.11.2015 Kl. 18.00-20.00 

Sted:                  Personalrommet Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Ass. rektor Kim Steingrimsen 

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

Waage, Anne Hilde Nesset og Hans Martin Nussle 

Forfall:           Ingen 

Referent:  Hans Martin Nussle 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Fra siste møte: 

 Høring om nye skolegrenser Bekkelaget FAU og 

driftsstyre fikk gjennomslag og Bekkelaget skolen 

behøver ikke avstå det store inntaksområdet som 

var foreslått overført til Kastellet. 

 Mulighet for avvikende friminutt for 1. klasse 

Skolen støttet FAUs forslag og gjeninnfører 

avvikende friminutt for 1. trinn fra og med 

skolestart neste høst (og frem til jul).  

Tone    

2 Status i arbeidsgruppene 
 

Trafikkgruppa: 

 Trafikkvakter er på plass 

 Arbeidsstyret ønsker at trafikkgruppa skal 
vurdere om det er behov for 2 vakter ved 
Ekebergveien-Jomfrubråtveien (Pizza’n) i en 
periode hvor det er mye byggearbeider og svært 
uoversiktlig trafikksituasjon. Skolen orienterte 
om at de har kontakt med utbygger om at det 
tas hensyn til skolebarn. Varetransport skal blant 
annet ikke skje før kl 8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas opp i 

trafikkgruppa 

 

 

 

 

 

3 Beredskapsplan for skolen 

Skolen har beredskapsplan iht retningslinjer fra UDE. Ansatte 

ved skolen trenes jevnlig. Skolebarna deltar på brannnøvelse 2 

ganger i året. Politi og brannvesen er gode samarbeidspartnere. 

Kim  Skolen vil 

informere 

hjemmene 

4 Brukerundersøkelse AKS 
Det foregår en brukerundersøkelse om AKS tilbudet på 
SMS, som går ut til alle med barn på AKS. Svarene går til 
Osloskolen og har til hensikt å forbedre tilbudet fra AKS. 
Alle foreldre med barn på 1.- 4 trinn oppfordres til å 
svare. 

Kim Kommer en 

reminder om å 

sende inn svar på 

undersøkelsen 
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5 Nettvett i 4.trinn 
I Mars 2016 blir det ny runde med nettvett for 4-trinn og 
samtidig tilbud til foreldre på 4-5-6-7 trinn om å høre på 
tema i forbindelse med foreldremøtet.  
Anbefales for de som har hørt dette tidligere og høre 
igjen eller for første gang!  
FAU bidrar økonomisk som tidligere.  
 

  

6 Temamøte  
Det vurderes å ha ett eller flere temamøter i tillegg til 
nettvett-dagen for 4. trinn. Et mulig tema kan være 
Schultz: «Hva bør en snakke med barna om?» 
 

Tonje?  

7 Økonomi FAU: 

Arbeidsgruppen diskuterte mulige sosiale aktiviteter hvor 
FAU kan gi økonomisk bidrag. Slike aktiviteter kan også 
være potensielle inntektskanaler.   
 

Gruppen var enig om å invitere trivselsgruppa til å 
planlegge DISKO for 7.trinn og bestemme dato. 
Det var også forslag om en oppstartsfest for alle elever og 
evt. foreldre i starten av skoleåret for å etablere 
tilhørighet gjennom aktivitet. I tillegg var det oppslutning 
om et forslag om at 4. trinn arrangerer et mai-
arrangement også det året hvor skolen går tog i byen. 
Hvis korpsets arrangement på ballsletta opphører så kan 
FAU arrangere et slikt arrangement på ettermiddagen 
disse årene  
 
Arbeidsgruppen vil invitere FAU-representanter og 
klassekontakter til å gi innspill til aktiviteter i fellesmøtet i 
januar. 
 

 Tas med inn til 
fellesmøte med 
FAU-
representanter 
og 
klassekontakter 

12 Publisering av FAU materiale på nett 

Det jobbes sentralt med å finne god plassering av FAU-
informasjon på It’s learning 
 

  

13 Info fra skolen om skolegrenser etc neste år: 

På grunn av at Bekkelaget skole fikk tilført et stort 
inntaksområde fra Karlsrud i forbindelse med fastsettelse 
av nye skolegrenser kommer skolen til å ha 4 klasser med 
103 elever neste skoleår. Dette er det kapasitet til fordi 
avtroppende 7. trinn har 4 klasser med til sammen 96 
elever. 
I 2018 er prognosene 96 elever. Dette er det ikke 
kapasitet til med gjeldende bygningsmasse og skolen 
vurderer ulike tiltak for å håndtere fremtidig høy 
kapasitet. 

Kim   
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14 Overgang mellom skoledag og Akademiet 

Skolen melder at de i overgangen mellom skoleslutt og 
elevenes overgang til fotballakademi er utfordringer ifht 
at mange barn blir stående og vente på transport i 
trafikkfarlig område ved bommen. Skolen opplever det 
som utfordrende at AKS må bruke sine ressurser på å 
passe på barna når representanter fra akademiet ikke 
står ved oppmøtestedet, og dette fører til et dårligere 
tilbud for de barna som har betalt for å gå på AKS. Skolen 
har tatt dette opp med de akademier det gjelder og har 
sett en bedring, men vil oppfordre foreldre om å stille 
krav om at akademiet til enhver tid er presise når de skal 
hente barn. 

Kim Skolen vil ta 

opp tema med 

tilbydere og 

foresatte  

15 På tide å betale skolemelk 

Klassekontakter vil få beskjed om å samle inn penger fra 
foreldre for skolemelk. 

Anne Hilde  

16 Møtedatoer 

Neste møte: 25. januar 2016 kl. 17:30.  

Fellesmøte for FAU-representanter og klassekontakter 

starter kl 18 

Tema: 

 Info fra skolen 

 Trivsel og trafikk 

 Redegjøre for FAU’s arbeid 

 Forslag til aktiviteter 

 

 

Tone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


