
Referat FAU møte 23/09-15 
 
Tilstede: Kristin Lyngstad (rektor),  Espen Lindholm Larsen (leder FAU/4B), Jenny 
Berntsson (nestleder FAU/6B),  Anne Hjelseth (2A), Kim Foss (klassekontakt 2B), 
Fatbardha Alihi (3B), Marit Johansen (4A), Silje Trulsrud (4C), Ingunn Aune (5A), Bushra 
Sadaf (6A) og Thomas Haugerud (FAU sekretær/7A).  Jonas Attemalm (7B) kom kl 1901 
 

1. Informasjon fra Espen. FAU møtes siste onsdag i måneden fra klokka 18-20. 
Endringer etter nytt år. Datoene har rektor allerede sendt oss. Saksliste sendes ut 
på forhånd. Faste saker: informasjon fra rektor/AKS, egen saksliste og inndeling i 
ulike faggrupper. Dersom FAU representant ikke kan stille skal det meldes til 
nestleder på e-post jennyberntsson@hotmail.com. Faukontakt skal kontakte 
klassekontakt slik at denne kan delta som vara. Gjerne på SMS. 
 

2. Informasjon fra rektor 
- Foreldrerepresentant til skolemiljøutvalget. FAU bør skaffe en ny person 

Møtes 6-8 ganger i året fra ca 16.30-17.30 (se siste sak i dette referatet) 
- Nye skolegrenser på Bjørdal skal til høring. Seterbråten er en skole med plass 

til kun to parallelle klasser pr trinn. Bjørndal skole har kapasitet til tre 
parallelle klasser. Seterbråten skole har pr i dag tre parallelle klasser på 
enkelte trinn. Driftsstyret anbefaler at Granbergstubben  og hele Nyjordet skal 
sogne til Bjørndal skole.  FAU her har ingen motforestillinger mot dette. Vi får 
høringen til uttalelse. Skille blir da at ”vår” side av Slimeveien skal sogne til 
Seterbråten. Nye elever som flytter til Solsiden kan risikere å måtte begynne 
på Bjørndal skole. De kan derimot stå på venteliste for plass på Seterbråten.  

- Trivselsleder og rekruttering. Det har vært nominasjonsvalg på egnede 
kandidater der elevene stemte. Lærer kunne derimot overstyre dette valget 
slik at de som velges ut er egnede kandidater i henhold til føringer fra 
Trinselslederporgrammet – gode sosiale forbilder.  Assistenter fra skolen 
støtter trivselsledere i friminuttet slik at aktiviteter blir gjennomført. Alle 
leker som igangsettes er samarbeidsleker. 

- Oppfølging av foreldremøtene. Det ble anbefalt å ha formøte mellom FAU-
representant/klassekontakter og lærere. Dette har ikke fungert helt i praksis. 
Lærer må ta initiativ til formøte. Rektor sender ut de nye føringene til både 
foreldrekontakter og kontaktlærerne. 

- Kort informasjon om nye skoleplattform. Dette og ”tenkeskole” presenteres 
på neste FAU. 

 
 

3. Saker fra FAU 
- Informasjon om de ulike gruppene som FAU er delt inn i. Faggruppen har 

blant annet fokus på foreldremøter og foreldredeltakelse. 
       Trafikkgruppen har jobbet med trafikksikkerhet rundt skolen. 
       Arrangementsgruppa har gjennomført 17.mai arrangementet samt andre 
       sosiale arrangementer som ikke er i regi av klassekontaktene og  
       sommerfesten. Nye FAU representanter som ikke var fordelt i grupper ble 
       fordelt; Silje ønsket trafikkgruppa og Bardha deltar i arrangementsgruppa. 
 

mailto:jennyberntsson@hotmail.com


- Juniorklubben: Jenny har fått forespørsel fra frivillighetssentralen om vi kan 
være behjelpelige med å skaffe vakter til Juniorklubben. Vi lager en liste der 
foreldre kan skrive seg på som potensielle vakter for juniorklubbens ulike 
arrangementer.  Jenny lager et skjema som blir gitt ut på foreldremøter. 

 
- Foredrag med Marco Elsafadi gratis inngang, ta med penger til kake/kaffe. 

Oppfordre andre foreldre til å komme. 
 

- Vedtakssak: Tidligere er det 6. klasse som har vært ansvarlig for å stille med 
foreldrevakter til 17.mai arrangement. Nå er det bestemt at også 5. trinns 
foreldre skal delta.  Overskuddet fordeles ut fra hvor mange foreldre som 
stiller fra hvert trinn. Thomas tar kontakt med FAU på Bjørndal skole slik at 
de også får med 5.klasseforeldre. 

 
- Elevvurdering meldt av Jorun Folkvord (lærer). Ønsker at FAU skal gi 

synspunkter på nåværende elevvurdering, da flere mener at denne ikke er 
tilfredsstillende.  Marit og Ingunn stiller fra FAU. Jorun bringer så disse 
forslagene videre. Espen gir beskjed om at Jorun kan ta kontakt med Marit og 
Ingunn. 

 
 

4. Referat fra arbeid i de ulike gruppene 
 
Ønske om at klassekontakter arrangerer noe sosialt før jul.  
Snakket om 17.mai arrangementet og gjennomføring av det. Viktig å starte planlegging 
tidlig. På foreldremøte i høst må 5 og 6 trinn informere om 17. mai.  
 
Trafikkgruppa: 

- snakket om tungtransport, permanent gjerde, skolepatrulje (Geviret 
Elgtråkket, Bjørnåsen barnehage og dumpa ved Thorn Dønhaugsvei), 
fartsdumper, skolepatruljer – hvem, hva og hvor samt nye sykkelregler (NB 
foreldrenes ansvar). FAU støtter at skolens oppfordring om at de lavere 
trinnene ikke sykler til skolen. Ta opp på foreldremøtene at barna uansett må 
ha hjelm.   

 
Arrangementsgruppa: 

- vi kan ta initiativ til arrangementer, 17.mai og sommerfest. Forslag fra 
5.klasse foreldre om temakveld om nettvett. Klassekontakter bør ta initiativ 
til trinnvise arrangementer. 

Faggruppa: 
- Foreldre tar større del av foreldremøte nå enn tidligere.  Se på tilrettelegging 

for deltakelse på foreldremøter.    
 
Skolemiljøutvalget: sitter politikere, foreldre, elever, lærer, rektor og 
foreldrerepresentanter.   
Leder sender forespørsel til FAU og klassekontakter om en av disse vil stille. Deretter 
sendes SET for andre.  

  


