
Referat fra FAU møte den 6. januar 2016 kl. 18-20. 

Tilstede: Kristin Lyngstad, Jenny Berndtsson, Ann Kathrin Wangen, 

Vegard, Bjerkvik, Jonas Attemalm, Marit Johansen, Anne Hjelleset, 

Thomas Haugerud, Marie W. Smith. 

Grunnet stort frafall ble det ikke delt inn i grupper i dag. Det ble et kort 

FAU møte.  

1. info fra rektor og AKS – 30 minutter: 

 

 Bushra Sadaf må trekke seg fra FAU. Det jobbes med å finne en erstatter.  

 Solsnu førstkommende fredag. Arrangement på ballplassen. Foreldre som har lyst til 
å komme kan gjøre det. Oppmøte kl 08. Kristin sender ut mobilskole melding.  

 Fra og med neste uke kommer ukeplanene kun i portalen.  1. og 2. Klasse får fortsatt i 
papir.  

 Fellessamlinger ble delt i to høsten 2015. Gjort en endring på dette. 1.,2.,3. og 
bukkene bruse skal delta på alle fellessamlinger, 4-7 deltar annenhver gang. 

 7.trinns revy er planlagt gjennomført uka før påske. Torsdag kveld før påske for 
foreldre, fredag på skolen for de andre elevene.  

 Strategisk plan behandles i driftsstyre møte 20.januar. Lages en tiltaksplan for alle 
områder, bla. realfag, da de ønsker mer systematikk i forhold til dette.  

 Ønsker innspill fra FAU ifht lekser 

 Skolen jobber med mobbing. De setter i gang tiltak ved mobbesaker og har løst disse 
i samarbeid med foresatte disse. Rektor er derimot usikker på om alle tilfeller av 
mobbing avdekkes – det ønsker skolens ansatte å bli bedre på. 

 Samkjøring av skole og AKS ifht læringsstøttende aktiviteter. 

 Får gratis kjernetid for alle 1.klassinger på AKS, fra høsten 

 Budsjett. Høyere grunnbeløp, men mindre pr elev. Stramt budsjett.  

 Rektor vært i kontakt med Ruter. Det blir etablert bussruter til Bjørnåsveien snuplass, 
antakelig fra 4.april samtidig med åpning av Mortensrudbanen.  Rektor håper også 
dette fører til mindre biltrafikk. Det skal være snakk om at bussen skal gå hvert 
kvarter i rushtiden. Skolen ser positivt på dette med tanke på ansettelser.  

 Omfordeling med Bjørndal skole.  Det er noen som ikke har møtt på begge skoler, 
noen flere på Bjørndal skole enn Seterbråten.  Innflytning på Solsiden + i 
kommunalboligene  jan/feb.  

 Jenny: Ønsker å flytte FAU møtet 4.mai da dette er dagen før langfri for skolen. 
Møtet 4/5 endres dermed til 27/4.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Ymse 

 Anne kommenterte at det er dårlig oppmøte på på FAU møter. Espen tar kontakt 

med de som uteblir fra FAU. Vara (klassekontakt) skal kontaktes ved frafall slik at 

denne skal stille.  

 Det kjøpes inn 2 stk izettle kortterminaler.  

 Thomas  luftet forslag om arrangement for foreldre i 1-4 klasse? Anne: samarbeid 

med Bjørndal skole/frivillighetssentralen Forslag om Kjersti Falck FUG (Jenny).  Anne 

snakker med Hosai (styrer i Bjørnåsveien bhg) om tema og evt personer. Ellers ble 

det nevnt positiv grensesetting, informasjon fra familiesenteret, LØFT pedagogikk, 

presentasjon av barnevernet i bydelen (oppsøkende ungdomsteam)? 

 Møte i 17.mai komiteen 20/1 på Bjørndal skole. De som skal delta har 

(forhåpentligvis) fått beskjed om dette. 

 

Thomas Haugerud 

referent 


