
Referat FAU arbeidsstyremøte 31.mai 2022 

Tilstede:  

Monica Tveite (Leder), Hanne Hvidsten (Nestleder), Hege Bøystad Sætness (Trafikkansvarlig), Erlend 

Røeggen (Økonomi), Lise Aagaard (Referent). Tilstede i starten av møtet: Kim Steingrimsen (Assisterende 

rektor) 

Info fra skolen 

• Foreldreundersøkelsen 1.-7. trinn:  

o Kun 32 % deltagelse. En så lav deltagelse gir usikkerhet rundt resultatet 

o Punktene med høyest score (over 4 av 5 mulige poeng): støtte fra lærerne, trygt miljø, 

utviklingssamtalene 

o Punktet med lavest score (under 4 av 5 mulige): kjennskap og forventninger. Et eksempel på 

dette er f.eks. rettigheter og plikter som foresatte 

• Skolebidragsindikator: Bekkelaget skole ble rangert som nummer 2 i Oslo. Dersom du vil vite mer 

om skolebidragsindeksen kan du gå til Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 

• 17.mai 2022 

o Skolen er veldig fornøyde med gjennomføringen, og retter en stor takk til alle foreldrene 

som stilte opp.  

o Aker brygge vil ikke bli brukt som hentested igjen, da det var for mye folk der. I stedet vil 

sidegater i nærheten brukes, der kun skoler og foreldre har tilgang. 

o Det er ønske fra både skolen og FAU om at Bekkelaget Skole deltar i barnetoget i byen hvert 

4.år 

o FAU ønsker at man forsøker å ha aktiviteter på skolen også de årene barna går i tog i byen. 

Dersom oppmøtet blir lavt kan man vurdere å avvikle det disse årene.  

• FAU er bedt om å gi innspill til prioriteringsprosessen av trafikksikkerhet i Bydel Nordstrand, frist er 

17.juni 

 

Hvordan jobbe videre med FAU 

• FAU ønsker å stille med en representant på foreldremøte for 1.klasse til høsten, for å presentere FAU 

og hva vi jobber med 

• Informasjon på hjemmesiden vil bli oppdatert 

• Det vil bli fellesmøte for alle FAU-representanter til høsten 

• Det er behov for 2 nye styremedlemmer fra høsten: Trivselsleder og Nestleder (2 års-verv) 

 

Annet 

• Dugnadsgruppen legges ned da den nye vaktmesteren er meget effektiv og tar seg av det man 

normalt har gjort på dugnaden 

• Trivselsgruppeleder skal ha kontakt inn til rektor slik at .. litt usikker på hva hovedgrunnen var? 

• FAU foreslår at man har en felles Halloween-feiring på skolen i oktober, før man går knask eller 

knep. Men det ønsker tilbakemelding fra foreldre. FAU representantene tar det opp med sine 

respektive klasser 



• Trafikkvakter – FAU vil se på formuleringene i trafikkvaktoversikten slik at  de blir mer presise og 

klare.   

o Trafikkleder ønsker å sette opp møte mellom elevrådet og trafikkgruppen for innspill til 

hvordan vi kan fremme trafikksikkerhet blant elevene 

• Referat fra FAU arbeidsstyret deles med alle FAU representantene, med ønske om at de respektive 

klassene informere om hvor referatet er tilgjengelig og eventuelt en kort oppsummering av 

hovedpunktene  

• FAU vurdere å ha valgkomite da det i de siste årene har gått med mye tid til å rekruttere nye 

medlemmer 

• 17.mai arrangement 2023: 

o Foresatte på 4.trinn er ansvarlig for 17.mai arrangement.  

o Hver klasse må ha med 2-3 representanter. Alle husstander bør bidra 

o FAU ønsker å bidra til en enkel middag for 17.mai komiteen  

o Trivselsansvarlig setter opp et møte Q4 2022. 

 


