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Referat fra FAU møte 27.03.19 

Tilstede: Solvor, Solveig, Anica, Precy, Anja, Molouk, Bayan, Beate, Kandila, Bardha, Kristin, Nadira og 

Naila 

Frafall: Ellinor, Katrine og Jannicke 

Referent: Beate Henriksen 

1. Informasjon fra rektor 

1.1 Trafikkplanen 

Rektor anbefaler på det sterkeste at FAU kommer med innspill på planen. Solvor har sendt inn 

innspill på: 

- Manglende fotgjengerfelt 

- Flere fartsdumper da fartsgrense ikke overholdes. Dette spesielt av offentlig transport 

- Ønskelig med parkering forbudt skilt for å unngå parkering langs veien. Da blir det bedre 

plass og sikrere kjøring i forbindelse med kjøring av offentlig kommunikasjon 

Rektor oppfordrer at FAU melder inn det samme, i tillegg til flere ting i tillegg. Dette fordi det lønner 

seg til å melde samme saker flere ganger. Da kan de stå sterkere. 

Det anbefales at skrivet om tilbakemelding på trafikkplanen legegs ut på Bjørndalsidene på 

Facebook. Det er usikkert hvor vidt enkeltpersoner kan melde tilbake. FAU sjekker ut dette. Uansett 

oppfordres det til at vel, sameier etc gir tilbakemeldinger, samt andre frivillige grupper. 

1.2 Foreldreundersøkelsen 

Foreløpig er det kun 15% som har svart. Det er over 300 igjen som ikke har svart. Rektor oppfordrer 

på det sterkeste at foreldrene svarer. Det blir sendt ut en ny påminnelse til helgen. Det er en viktig 

tilbakemelding til skolen som de kan benytte bedre skolehverdagen til barna. Ved for lav respons vil 

dataene ikke kunne benyttes, da dataene ikke blir valide/ mange nok som svarer. FAU legge ut 

oppfordring på Bjørndalsidene på Facebook. 

1.3 Informasjon om 17.mai 

Flaggheis på Seterbråten, 3. klassingene synger, tradisjonen tro. Rektor ønskes at det skal lages et 

felles arrangement i forbindelse med dette. Spesielt hvis det blir tidlig buss til byen. Skal dette lages, 

må FAU hjelpe til med servering (boller og saft). 

Det informeres om fra 17. mai komiteen i FAU at det har vært drøftet om flaggheisen kun skal skje på 

Bjørndal skole, da det er større sannsynlighet for mer oppmøte. Uansett blir det som tidligere i år. 

Det besluttes at det skal være en samling på skolen 60 minutter før avreise. Da blir det taler v/ rektor 

og elevråd og Bjørndalsangen v/ 3. trinn, samt enkel servering. Tidspunkt kommer når rektor får 

informasjon om togplassering, samt avgang. 

2. Informasjon fra AKS 

2.1 Overnatting 

Fjerde trinn har gjennomført overnatting. 4. trinnsklubben som har vært gjennomført i år har vært 

veldig vellykket. 
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2.2 Deltakelse på foreldremøter 

Det er utfordrende for AKS å delta på foreldremøtene med skolen. Dette fordi det er knapphet med 

tid. Det inviteres derfor til foreldresuppe for foreldrene til barna på 2. trinn. 

2.3 Skolestartere 2019 

AKS har startet arbeidet med forberedelse til årets skolestartere. Besøk starter neste uke.  

2.4 Foreldresamarbeid 

AKS har gjennomført en kartlegging over hvor mange foreldre de ser per uke. Det er svært få 

foreldre. Dette er knyttet til en tidligere sak i FAU hvor enkelte foreldre har bedt om tilbakemelding 

rundt barna ved henting. 

2.5 AKS kurs 

Det har vært liten respons på digital påmelding på kurs. Det er sendt ut flere påminnelser. AKS 

opplever at barna ønsker å delta, men at de ikke er påmeldt. Foreldre er også oppfordret til å melde 

på e-post. FAU foreslår påmelding per sms. AKS mener at sms gir en mindre oversiktlig påmelding. 

Papirpåmelding kommer heller ikke i retur. AKS ser på andre løsninger.  

2.6 Generell informasjon 

AKS er mye ute på ettermiddagen nå som våren er på vei. 

AKS opplever at barn som skal gå hjem, ikke går hjem, men blir værende på skolen for å leke.  

3. FAU møteagenda 

3.1 Årsmøte KFU 

Sentral samling for alle FAU i Oslo. Ingen meldte interesse for dette på møtet. Påmeldingsfrist 

torsdag 28.03.19.  

3.2 Trafikkplan 

Innspill til trafikkplan for bydel Søndre Nordstrand: 

- Fotgjengerovergang Bjørnåsveien v/ fartsdump før og ved Thorn Dønhaugs vei 

- Rundkjøring Ljabruveien/ Slimeveien 

- Kollektivfelt Ljabruveien fra Klemetsrud/ Bjørndal til Hauketo 

- Fotgjengerovergang nederst i Slimeveien v/ busstopp Nedre Bjørnholt 

- Flere fartsdumper i Bjørnåsveien, spesielt i området rundt Seterbråten skole  

- Ønskelig med parkering forbudt skilt for å unngå parkering langs veien ved Seterbråten skole 

innenfor skolens åpningstid, spesielt etter innsnevring etter Sommerro bussholdeplass fra 

Solsiden 

- Fotgjengerfelt ved Bjørndal bussholdeplass  

- Fotgjengerfelt ved Bjørnåsen barnehage 

- Fotgjengerfelt ved Taranrød barnehage 

- Bredere utkjørsel ved Rema 100 Bjørndal, samt fotgjengerfelt over utkjørselen 

- Gangfelt ved boliger ovenfor Rema 1000 

- Midtdeleren ved Bjørnholt skole bør forlenges/ endres. Skoleelever benytter ikke undergang 

og krysser veien. Dette skaper veldig farlige situasjoner 

- Tydeligere skilting av vikeplikten opp Slimeveien ved Bjørnholt skole 
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- Lys i undergangen i veikrysset Ljabruveien/ Slimeveien 

- Merke stoppsoner for levering og henting av skoleelever i bil foran Seterbråten skole 

- Fotgjengerfelt ved busstoppene Seterbråten og Sommerro 

- Bedre rensking av grøntområdet i krysset Bjørnåsveien/ Thorn Dønhaugsvei 

- Fotgjengerfelt ved bussholdeplass Mina Beiteplukksvei 

 

3.3 Sommerfest 12.06 

Planlegging utsettes til neste møte. 

OBS! Få dato for sommerfesten ut på hjemmesidene til skolen. 


