
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (27.04.2021) 
 

Tilstede: Anna 7.trinn, Beate 6. trinn, Fusenia 6.trinn, Vibeke 4.trinn, Idil 3.trinn, 
Violetta 2.trinn, Fatha 1.trinn,  
Solvor, Solfrid,  

Møteleder: Beate Henriksen 

Referent: Anna Nilsen 

Ordstyrer: Beate Henriksen 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Teams 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast 
 
 

Informasjon fra skolen ved rektor og leder for AKS: 
Solvor informerer.  
17.mai, 11.mai skal det feires på skolen med flaggborg med 
7.trinn og 1.trinn går i tog bak flaggborgen kohortvis. AKS 
har 17.mai-leker. Elevtaler fra 7.trinn vil bli filmet da.  
 
Tverrfaglig emne i vår er bærekraft, det er laget flere bed og 
kjøpt inn frø. Alle trinn får frø og kan lage sine egne bed, 
inngang med bed, humler, innsekter, klima, miljø osv.  
 
Kampanje mellom skole og AKS – Gode ord gjør godt, ingen 
utenfor. Gode samarbeidsleker som kan gjøres i klassen. 
Hvordan snakker vi sammen. Vi skal leke sammen. Fremme 
godt språk, hvordan påvirker språk. Du må vise eller snakke 
om dette, tilpasset pr.trinn som skal snakkes om hjemme.  
Felles tema for hele skolen.  
 
Ny inspektør – Amel skal ta over, beholder klassen sin 50% 
ut skoleåret. Amel er kontaktlærer for 5A. Amel er godt 
kjent på skolen, han har jobbet på Seterbråten i 10 år.  
 
Ferdig med intervju til ny leder til AKS. Ikke ansatt ny leder 
enda, men det kommer snart.  
 
Teams er steng for 1-4.trinn. Dette fordi barna er tilbake på 
skolen, i tillegg er det flere som har brukt dette til telefon 
og chat til langt utover kvelden. 
 
Det har vært svært lite smitte på skolen tross høyt 
smittetrykk i bydelen.  
 
 
 

60 
min 



Spørsmål: 
- Skal vi planlegge for sommerfest? Litt over 7 uker 

igjen, det ser dårlig ut pr.dd. Forslag om å ta igjen 
sommerfesten i starten av neste skoleår.  

- Blir det planlagt for skoletur for neste års 7. trinn? 
Det er bestilt leirskole, og skolen håper dette går i 
orden.  

- Hva er planen for vårens foreldremøter?  
Starter med 7.trinn i uke 18.  
Det er holdt foreldremøte for skolestarterne.  
Det kommer møte til 6.trinn for info ang leirskole fra 
høsten.  
Skolen lurer på om de kanskje skal ta et felles møte 
for de øvrige trinnene. Kommer tilbake med info 
ang.dette.  

- JA til samarbeide mellom Bjørndal skole og 
Seterbråten! Dette for å skape et godt samhold før 
felles skolestart på 8.trinn.  

- Trafikk og følgegrupper, fellesskap – evt lage en 
felles gåkonkurranse mellom klassene. Jobbe med å 
få til følgegrupper.  

AKS: Rødt nivå har kun tilbud for samfunnskritiske fra 
07.30. Fra 08.00 Er det åpent for andre, men da ute. Åpent 
til 16.30.  
Fredag 14.mai er det planleggingsdag på AKS. Da er det 
inneklemt dag og skolefri.  
Skal gå gjennom opplæringsloven 9A. Ansatte skal ha kurs 
om dette. (i grupper)  
Det planlegges sommeråpning, det skal være sommerskole 
på Bjørndal.  
Det blir sommerkurs, 2 dagers kurs. Eks – samarbeide med 
Bif, tennis, ala mesternes mester, kompani Lauritsen, 
musikk, matlaging osv. Kursene blir lagt til  uke 26.  
Det blir dessverre ikke besøksdag fra bhg (skolestarterne)  
Det blir en innspilling av en film som presenterer AKS for 
skolestartere.  

09/21 Beate Informasjon fra KFU. Se også: 
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/ Fra 20.april. 
Det er satt av midler til alternativ 17.mai feiring.  
Sikre en god oppstart av skoleåret 2021/22.  
Anbefaler alle å gå inn og lese referatet.  
Det blir også snakket om trygg skolevei og følgegrupper.  
Vi ønsker at dette er noe skolen tar ansvar for oppstart av 
dette i 1.trinn. Klargjøre forventninger og gode råd, 
deretter tar foreldregruppen over.  
Klasseliste over kontaktinfo FAU ønsker dette på første 
oppstartsmøte i FAU. Da har alle i FAU liste over sin klasse, 

5 min  

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/


og man slipper å bruke tid på å finne ulik info når man 
trenger det.  

10/21 Fuseina Informerer om arbeidet til 17. mai komiteen så langt.  
Leder skal ta kontakt med korpset om/når korpset skal 
spille. Hvordan skal det foregå i forhold til smittevern.  
Det blir digitalt arr og de jobber med samarbeide med lokalt 
næringsliv.  

10 
min 

11/21 Beate Årshjul. Oppfølging av sak fra forrige møte. 
 
Gjennomgang av årshjul til FAU. Hva har vi gjort? Hva skal 
gjøres? Settes på agendaen til neste møte. Alle går inn og 
leser på tidligere årshjul.  
Egen arrangementsgruppe med Bjørndal FAU til 
påskeverksted, juleverksted, disco etc.  
Beate tar kontakt med Nina og Stefan ang juniorklubben og 
disko.  
Husk å ta med i årshjulet når oppstarts/samarbeidsmøte 
ang 17.mai finner sted. Anbefalt feb/mars for å få god tid til 
å planlegge et godt arr.  
Legge inn trafikkaksjonen i årshjulet.  
Starte med oppstart av FAU-møter siste tirsdagen i august. 
Ikke september som tidligere.  
Involvere klassekontakter mer og øke samarbeide mellom 
FAU og klassekontakter.  
Invitere klassekontakter på FAU-møtet i september. Lage 
ulike arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder.  
Legge inn samarbeide på 7.trinn mellom Seterbråten og 
Bjørndal skole i august for godt samarbeide og øke 
samholdet mellom elevene. Vi ønsker at ledelsen fra begge 
skolene er med og holder i trådene, men FAU er ansvarlige 
for gjennomføring.  
https://seterbraten.osloskolen.no/siteassets/seterbraten-
ressurser/skolehjem-samarbeid/fau/aktivitetshjul--skole-
hjem-seterbraten-.pdf  

30 
min 

12/21 Alle 
 
Vibeke 

Presentasjon av status for gruppearbeidet i de ulike 
gruppene: 

- FAU Bjørndal skole ønsker samarbeid med foreldre 
fra 7. trinn. Overgang til ungdomskolen, ønskelig 
med aktivitet der.  

- SoMe – Planlegger sommerhilsen til neste møte.  
- Trafikkgruppa –  
- Info – planlegger å lage kort info på ulike språk.  
- Arrangement – 17.mai godt i gang.  

Neste møte: Tirsdag 25.mai 18.00. Håper på godt vær så vi 
kan møtes ute og ikke på teams.  

15 
min 
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