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Referat fra FAUs arbeidsstyremøte  

Dato/tid:                 25.1.2016 Kl. 18.00-20.00 

Sted:                  Lærerværelset Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: 
Rektor Annette Reme og ass. rektor Kim Steingrimsen deltok under 

punkt 1. Driftstyreleder deltok på hele møtet  

Tilstede fra foreldre:         Klassekontakter og FAU-representanter 

Referent:  Hans Martin Nussle 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Skolen informerer: 

Strategisk plan 2016 Bekkelaget skole 

Budsjett og rammer 2016 

Årets budsjett; NOK 47 700 000,- et kutt på NOK 1 mill fra 

i fjor. Dette skyldes endringer i tildelingsprinsippet 

”Pengene følger eleven” 

Skolen har samtidig fått økte oppgaver, bl.a. som følge av 

ny skoleportal. I tillegg er det endringer i 

vaktmesterordningen og bygningsrelaterte kostnader. 

Skolen vil også oppgradere lærerverk i bl.a. engelsk. 

Bekkelaget skole prioriterer generelt høy grad av 

lærertetthet. Budsjettkuttet innebærer at det må kuttes 

en lærerstilling. Dette vil muligens dekkes inn ved at 

grupper i kunst og håndverk og mat og helse økes fra 14 

elever til 20.  

Skolen opplyste om nyansettelser i forbindelse med at 
mange lærere skal ut i barselpermisjon. Vi foreldre 
oppfordres til å undersøke om vi har lærere i vårt 
nettverk som vi kan oppmuntre til å søke stilling på 
Bekkelaget skole. 
 
Arbeidsmiljø 

Høy grad av trivsel, samtidig kan det være mørketall.  
Skolen har nulltoleranse for mobbing og har fokus på at 
både voksne og barn skal melde fra til lærer om forhold 
og kan be om at det treffes vedtak om oppfølging. 

Anette og Kim  
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 -  Skolen hadde i 2014 15 vedtak og i 2015 kun 7 

vedtak. Dette kan ha sammenheng med at det i 

2014 var stort fokus på retten til å be om vedtak 

- Nytt manifest mot mobbing i 2016 

- Skolen forventer at foreldre er gode 

rollemodeller og ikke er fordømmende i omtalen 

av andre. 

- Elevundersøkelsen for elever fra 4. til 7. trinn 

viser at elevene vurderer arbeidsro ulikt. 

Ledelsen hatt inspeksjoner og funnet at det er 

jevnt over er god arbeidsro men har likevel fulgt 

opp de klasser hvor elevene har gitt 

tilbakemelding om at de ønsker bedre arbeidsro.  

Nettvettdagen, 1. mars 2016 

- Avholdes samme dag som foreldremøte for 4. 

trinn. Tilbud retter seg først og fremst til foreldre 

4. trinn, men foreldre på 5,6, og 7. trinn er også 

velkomne. Barnevakten har foredrag for 

foreldrene samme dag som hun har kurs for 

elevene på 4. trinn, og informasjon om nettvett  

Skolekapasitet 

Nye skolegrenser medfører at det er behov for å etablere 

fire klasser på 1. trinn høsten 2016. Skolen er bygget som 

en tre-parallell med 84 elever på hvert trinn, men har et 

7.trinn med fire klasser som slutter til sommeren. Det er 

derfor kapasitet til å ta inn et nytt fire-parallell-trinn til 

neste skolestart.  

Utbygging i nærområdet setter skolens fremtidige 

kapasitet under press. 

   

2 Aktuelle saker fra FAU  

Trafikkgruppa 

Trafikkgruppa har i tillegg til å organisere trafikkvakter 

Trafikkgruppa avholdt 15.oktober Refleksens dag og delte 

ut reflekser, noe som var veldig populært hos barna. 

Tone Meldalen 

 

 

Britt Moe Flatland 
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 Omfattende byggeprosjekter og gravearbeid i området 

rundt skolen krevd oppfølging av gruppa. Byggearbeider 

har også medført endringer i fordeling av trafikkvakter. 

Enkelte utbyggere har stilt opp med eget mannskap for å 

sikre skoleveien. Det er viktig at dette stilles som vilkår 

for tillatelse til ethvert byggeprosjekt på skoleveiene. 

Manglende vakter skaper utrygg trafikksituasjon. 

Trafikkgruppa ønsker forslag til hvordan man kan sikre at 

alle foreldre gjennomfører trafikkvakten sin for derved å 

sikre kontinuitet og forutsigbarhet for elevene om at det 

til enhver tid er trafikkvakter i de farligste trafikkryssene 

på skoleveien. 

For 2016: Fortsatt fokus på byggearbeider, Gå-til-skolen, 

om mulig svingforbud inn Marienlundveien.  

Det kom et forslag ”fra salen” om at skolen har en ansatt 

som har et særlig ansvar for å følge opp 

trafikksituasjonen, herunder ha dialog med trafikkgruppa 

samt følge opp skolepatruljen. Det ble oppfordret til at 

FAU-representanter deltar i FAU i mer enn ett år slik at 

man kan få overlapp og ikke starter opp igjen fra bunn på 

nytt hver høst. Trafikkgruppa er en gruppe hvor det er 

særlig viktig med overlapp. I arbeidsstyret sitter hver 

representant tilsvarende i minst to år 

  

 Trivselsgruppa 

Orienterte om planer for 3 ulike aktiviteter: 

1. «Hei dagen/ festival» -Velkommen til skolen for 

1. og 4. trinn. Markering av oppstart og å knytte 

folk sammen, utfra erfaringer fra Eiksmarka skole 

2. «Foreldre og skole ett godt team» -  

3. «Friday Fun» : Tilby mangfold av aktiviteter på 

fredagene med agenter utenfra som ikke bare 

fokuserer på idrett; utfordre lokale 

organisasjoner, gi innblikk i mangfoldet av 

aktiviteter; plan for 6 «eventer» i 2016.  

Lars Otto 

Andresen 
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 Arbeidsstyret 

Det ble informert kort om arbeidsstyrets aktivitet i 2015, 

og vist til referatene som var sendt ut.  

Skolegrenser var en sentral sak høsten 2016. På spørsmål 

om FAU bør avstå fra å avgi høringssvar i saker hvor det 

er ulike syn blant foreldrene, så har arbeidsstyret gjort en 

vurdering av dette på prinsipielt grunnlag og kommet til 

at FAU er representanter for foreldrene og skal ivareta 

foreldrenes synspunkter på best mulig måte. Det ligger 

innfor dette å avgi høringssvar i saker hvor FAU er 

høringsinstans, også i saker hvor foreldre kan ha ulikt syn. 

I saken om skolegrenser ble for øvrig foreldrene på 

skolen invitert til å gi innspill og synspunkter og det kom 

mange gode innspill som alle ble hensyntatt i arbeidet 

med høringssvar. FAU og driftsstyrets felles høringssvar 

utfordret først og fremst de rettslige vurderingene i UDEs 

forslag om endringer i Bekkelaget skoles inntaksområde, 

og ble hørt på dette. 

  

 Eventuelt: 

17 mai  - spørsmål om korpsets deltakelse i årets 17. 

maitog  

Arbeidsstyret viste til at korpset i møte i høst opplyste at 

de vil prioritere å gå sammen Bekkelaget skole i 17. mai, 

men om mulig også gå sammen Kastellet skole i byen 

senere på formiddagen.  

En forelder opplyste at det vurderes om korpset skal gå 

en litt kortere rute sammen skolen i årets lokale 17. 

maitog , slik at korpset også kan gå senere på dagen 

sammen med Kastellet skole i byen.  

  

 


