
Møteinnkalling/ referat FAU – møte (27.10.20) 
 

Tilstede: Anica 5.trinn, Beate 6.trinn, Linn-Beate 2.trinn, Violetta 3.trinn, Annam 
1.trinn, Fatha 1.trinn, Idil 3.trinn, Vibeke 4.trinn, Anna 7.trinn  
Solvor 

Møteleder: Beate Henriksen 

Referent: Anna Nilsen 

Ordstyrer: Linn-Beate Woll 

Tid: 18.00-20.00 

Sted: Teams 

 
 

Sak 
nr. 

Melder Agenda/referat Tid 

 Fast 
 
 

Informasjon fra rektor og AKS-leder 
Ekstra driftsstyremøte ang en høring på 
finansieringsmodell. Dagens modell er stk.pris, alle får et 
basisbeløp og andre midler, særskilt på diagnoser, språk 
osv. Ca 50 000 pr.elev. I fjor mistet skolen støtte på 150 000 
elever pga 30 elever færre ila skoleåret. Disse elevene var 
spredt utover trinn og året.  
Ny modell handler om at det skal gis en kombinasjon, antall 
kroner pr. gruppestørrelsen i tillegg til pris pr.elev. Denne 
modellen passer godt for skolen. Gruppeprisen er en fordel 
da det går på gruppen – det vil ikke bli endring i 
finansieringen om en elev slutter.  
Ved spesialundervisning kan denne modellen låse noe med 
tanke på lærertettet.  
Det gir større trygghet på pr.gruppe i forhold til pr.elev. 
Skolen har svart på en questback i forbindelse med dette. 
Dette vil gi en mer stabil økonomi til skolen, men er usikker 
hvordan det blir hvis det er flere elever med vedtak om 
spesialundervisning.   
 
Skoleløpet var ekstremt vellykket, alle synes dette var stas! 
To og to trinn løp sammen, musikk og god stemning. Stor 
konkurranse mellom elever og trinn. Neste år skal lærerne 
også bli med, med utfordring videre til foreldrene.  
Til nå 16 500,-  – fjoråret er passert!  
Det har vært sosialt samlende for skolen, noe som var 
savnet i koronatiden.  
 
Violetta: Ang saken med AKS som kommer inn til fau-
representanten til 3.trinn. Etter dette er det kommet inn 
flere forespørsler om andre ting. Mat, rutiner, i-pad, 
språkbruk etc. Det er ønskelig med et foreldremøte mellom 
AKS og 3.trinn. Rektor og Violetta avtaler dette videre.  

45 
min 



 
Annam: 1. trinn - Læringsmiljø og hvordan man skal være 
mot hverandre. Blir tatt videre til trinnet og hvordan dette  
 
Anna: Hvordan er det med treninger inne for Bif? (bruk av 
gymsalen) Trening går som normalt inntil videre beskjed fra 
etaten.  
 
Linn Beate: Oppslutning 5.trinn AKS-BIF – Stor suksess. 
Mange barn, sosiallærer er med som ekstra voksen.  
 

12/20 Beate Informasjonssak fra Oslo KFU 
Beate fikk epost fra Solvor ang et varsel som er sendt til 
Oslo KFU, varselet er sendt fra en far ang styret i KFU. Kort 
oppsummering. Blir langt ved. En far fra skole i 
Groruddalen, har meldt seg inn som kandidat og fått 
beskjed om at søknad kom for sent. Har meldt inn 3 saker til 
årsmøtet, disse ble avvist. Meldte seg deretter inn til styret 
på nytt, og får beskjed om at han ikke er ønsket. Varselet 
kommer på grunnlag av at dette ikke er en demokratisk org, 
men at dette er for noen få som vil styre dette selv.  
 
Hvordan forholder vi oss til saken?  
Eposten blir videresendt til medlemmene i FAU. 
Medlemmene gir tilbakemelding om dette er noe vi skal ta 
opp videre til neste møte, eller om saken er kun til 
orientering. Saken diskuteres neste møte.  

15 
min 

13/20 Styret Gruppearbeid: 
Alle gruppene starter og lager fremdriftsplan for skoleåret. 
 
Foreldreengasjement – skal lage en spørreundersøkelse om 
Bjørndal, barn, unge lokalmiljø, få innspill fra foreldrene hva 
de kan bidra med. 
 
SoMe – Anna tar kontakt med Solvor for å få litt bilder, 
positive saker fra skolen som vi kan videresende på SoMe. 
 
Trafikkaksjonen – Tomt for reflekser, tidligere spons fra 
Kiwi, Anica sjekker om vi kan få mer. Gjerne til neste gang.  
 
Det mangler fortsatt representanter fra flere klasser, det vil 
bli utført loddtrekning på representant.  

30 
min 

14/20 Styret Skal FAU arrangere noe for alle barna før jul?  
Det kan være noe enkelt som skjer i den enkelte klasse. Det 
kan være spill, snacks eller annet. Kasserer: har vi økonomi 
til det? 

15 
min 



Violetta – ny kasserer har ikke overtatt kassen enda, og har 
ikke helt oversikt enda. Rundt 30-35 000,-  
 
Forslag – dele ut pepperkaker til klassene som de kan kose 
seg med. Med en hyggelig hilsen, kan også være boller, 
lussekatter etc. Linn Beate sjekker med Solvor om dette er 
en god ide eller om det er noe annet.  
Julestjerne, konfekt til personalet.  
 
 

 


