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Referat fra Fellesmøte FAU- og klassekontakter  

Dato/tid:                 20. 01. 2015 Kl. 19:30 – 21:00 

Sted:                  Personalrommet Bekkelaget skole 

Tilstede fra skolen: Rektor Anette Reme og Ass. rektor Stein Olav Febakke 

Tilstede fra FAUs 

Arbeidsstyret:         

Marit Injar, Anne Hilde Neset, Jørgen Hvistendahl, Tone Meldalen, 

Catinka Hammarbäck Lorentzen. 

Tilstede:           FAU kontakter 2014/2015 og Klassekontakter 2014/2015. 

Referent:       Catinka Hammarbäck Lorentzen 

 

Sak Beskrivelse Ansvarlig Oppfølging 

1 Velkommen 

Leder av FAUs arbeidsstyret Marit Injar ønsket alle fremmøtte velkommen. 

  

2 Strategisk årsplan 2015 

Rektor Anette Reme gikk gjennom skolens prioriterte mål og tiltak som er 

definert i skolens strategiske årsplan for 2015.  

Utdanningsetatens budsjett og strategiske kart for 2015-2017 er 

utgangspunktet for skolens Strategiske årsplan. Skolen har utarbeidet mål og 

lagt sine planer med utgangspunkt i dette og resultatene på 

kartleggingsprøvene og elevundersøkelsen. 

Resultatene på de nasjonale kartleggingsprøvene viser at Bekkelaget skole nå 

ligger som den nest beste skolen i Norge på lesing blant 5. klassingene. 

Resultatene baserer seg på de siste 4 årene. Når det gjelder regning ligger 

Bekkelaget skole på 8. plass og engelsk på 6. plass. Skolen ser nå på hva som er 

årsaken til at resultatene er såpass gode. 

Regning er plukket ut som et område hvor skolen ønsker å sette inn ekstra tiltak 

for å få opp elevene på et enda høyere nivå. Det settes inn ulike tiltak i forhold 

til de oppgavene de sliter med, skolen kjøper inn materiell og bruker nye 

oppgaveutfordringer. 

Engelsk er også et område som skolen ønsker å satse på. Skolen bruker engelsk i 

flere fag og bruker engelsk daglig. Grammatikk er et område hvor skolen ser et 

forbedringspotensial. 

Budsjett og strategisk årsplan 2015 er vedtatt i Driftsstyret og sendt inn til 

Utdanningsetaten. 

  

3 Mobbing 

RekSkolen tar mobbing svært seriøst. Alle ansatte i Osloskolen har plikt til å 

rapportere situasjoner hvor barn blir mobbet eller krenket. Rektor har et skjema 

liggende utenfor kontoret hvor lærere og andre ansatte SKAL rapportere 

situasjoner med krenking eller mobbing. Skolen følger opp sakene helt frem til 

eleven eller foreldrene rapporterer at problemet er borte. 
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4 Arbeidsro 

Elevundersøkelsen viser at elevene ønsker mer arbeidsro. Skolens husregler ble 

oppdatert i fjor og brukes aktivt. Mentorsamtaler og kollegaveiledning brukes 

også for å bedre arbeidsro. 

  

5 Hjem-skole-samarbeid 

Skolen ønsker tilbakemelding fra foreldre på hvordan skolen kan kommunisere 

med hjem, elever og foreldre. 

En egen standard for hjem-skolesamarbeid er utarbeidet i Osloskolen. Blant 

annet er det viktig at skolen er tydelig i sine forventninger til hvordan barna skal 

oppføre seg når de er på skolen. Det settes opp et møte med arbeidsstyret hvor 

kommunikasjonsform og -kanaler mellom skolen og foreldrene blir diskutert. 

Forventninger til klassekontakten ligger også i disse standardene. 

Tilbakemelding fra foreldre: Lurer på om barna vet hva som er forventet av 

dem. Det er viktig at lærerne er tydelige overfor elevene om hva som er 

forventet av dem 

  

6 Foreldremøtene våren 2015 

Foreldremøtene er planlagt gjennomført i løpet av februar/mars. 

Det vil på foreldremøtene bli gjennomført valg av klassekontakter og FAU-

representanter for skoleåret 2015/2016. Det er viktig at sittende klassekontakt 

noterer navn og e-postadresse til neste års klassekontakt slik at dette kan 

formidles til arbeidsstyret. Arbeidsstyret vil så sette opp FAU gruppene for neste 

år, samt kalle inn til fellesmøte i september slik at klassekontakter og 

arbeidsgrupper kommer raskt i gang med arbeidet. 

Det er viktig at klassekontaktene i forkant av foreldremøtene oppfordrer 

foreldrene til å komme med innspill til temaer de ønsker diskutert på 

foreldremøte. Dersom dette blir gjort i forkant vil også lærer ha mulighet til å 

forberede seg i forkant. 

  

7 Nettvettdagen 3. mars 

Skolen og FAU samarbeider også i år om å arrangere nettvettdagen for elever, 

lærere og foreldre på skolen. Datoen er satt til 3. mars og Barnevakten vil også i 

år stå for gjennomføringen av dagen. FAU har kun mottatt positive 

tilbakemeldinger i forhold til nettvettdag. Foreldrene som var tilstede opplevde 

det som svært nyttig og interessant.  

 

På grunn av noe lav deltakelse har skolen og FAU valgt å legge nettvett dagen i 

sammenheng med foreldremøte på 4. trinn. Foredraget til Barnevakten vil 

likevel være åpent for alle foreldre som ønsker å delta.  
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8 Fronter ut – It’sLearning fra høst 2015 

Lærings- og kommunikasjonsplattformen «Fronter» er besluttet byttet med ny 

plattform «It’s learning». Det er planlagt oppstart på «It’s learning» fra høst 

2015. 

 

  

9 17. mai 

I år vil det bli lokalt arrangement. Det er planlagt møte mellom involverte parter 

(Skolen, Velet, Korpset, FAU)  
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7 Informasjon fra FAUs arbeidsgrupper 

Arbeidsstyret har blant annet: 

 Organisert melkeordning. Færre klager fra foreldre på at eleven ikke 
får det de bestilte etter at man gikk over til færre valg og kun tillater 
endringer hver halvår. 

 Planlagt nettvettdag i forbindelse med vårens foreldremøte  i 
samarbeid med skolen. Mottar veldig mange positive 
tilbakemeldinger, men har dessverre hatt litt lite foreldredeltakelse på 
arrangementet. Kommunikasjonsform, påminnelser etc. vurderes.  

 Gjennomført to fellesmøter for klassekontakter og FAU 
representanter 

 Gjennomgått elevundersøkelsen, kartleggingsprøver og 
brukerundersøkelsen sammen med skolen. 

 Løpende dialog med skolen om pågående saker 

Trafikkgruppa har blant annet: 

 Satt opp ekstra vakt mellom Flamenco og skolen i forbindelse med 

byggeprosjekt. 

 Satt opp ekstra vakt i Kongsveien ved fotgjengerovergangen i 

forbindelse med byggeprosjekt 

 Organisert trafikkvaktordningen ved skolen 

 Håndtert henvendelser fra foreldrene som har meldt inn saker 

 Vurdert ulike trafikkutfordringer ved skolen og på skoleveien. 

 Ønsker ikke å ta stilling til bom i Solveien. Stor uenighet både i 

gruppen og blant foreldrene. 

 Trafikkgruppa mener det kan være lurt å sette opp en langsiktig plan 

for å håndtere trafikksituasjonen. Utskiftninger i FAU fra år til år gjør 

at det ofte er vanskelig å få gjennomført langsiktige utfordringer. 

Foreldrerepresentantene i Driftsstyret ønsker i samarbeid med 

trafikkgruppa å jobbe med en langsiktig plan slik at skolens driftsstyret 

og FAU kan jobbe sammen om å påvirke trafikksituasjonen. 

Trivselsgruppa 

 Har hatt møte i gruppen og snakket om flere saker 

 Blant annet har sammenslåingen på 4 trinn vært diskutert inngående. 

 Tilbakemelding om at skolen bør ta initiativ til å lage sosiale tiltak for 

at det skal skapes nye gode relasjoner etter sammenslåing av klassen 

 Læreren bør være trygge voksenpersoner og dette bør skolens ledelse 

være opptatt av å gi lærene tilbakemeldinger i forhold til. 

 Tiltak for å skape gode klassemiljøer etter sammenslåingen, på lik linje 

med det som gjøres ved oppstart i 1. klasse, bør settes i system 

 Gruppen ønsker å lage en liste over tiltak for hvordan familiegruppene 

kan fungere, forslag til måter å løse det og årstidsgrupper på.. 

 Har hatt møte med AKS hvor blant annet kosthold var et viktig tema 

17.mai gruppa 

 Arbeidsgruppa er i gang for 17. mai arrangementet i 2015. Ønsker 

kontakt med tidligere komite og får tilsendt kontaktinfo på leder av 

17. mai komiteen de to siste årene. Blir lokalt arrangement og 

gruppen blir kaldt inn på møte med skolen og andre berørte parter i 

forbindelse med 17. mai arrangement. 
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