
FAU MØTE 29 MARS 
 
Sosial lærer Giske, og AKS leder Solfrid deltok på skolen deltok på møtet. 
 
 
Fra rektor:  
Skolebehovsplan: Gjennomføres hvert år, ser på skolegrenser og elever per 
klasse. Dette er mer et emne for sentrumsskolene, og ikke for Bjørndal. For info 
ligger det en lenke på hjemmesiden til seterbråten skole. Her kan foreldre uttale 
seg om denne saken, men helst bør dette gjøres på vegne av FAU.  
 
Fellesamlinger: Foreldre som filmer, og også filmer andre barn uten deres 
foreldres samtykke- hva mener FAU om dette? Ikke foreløpig tilbakemelding om 
at dette er et problem, men er et emne som rektor mener FAU bør diskutere og 
kanskje legge noen føringer for.  
 
 
 
Feiebil er snart på plass for å rydde unna grus på uteområdene rundt skolen. 
Elevene er med på å rydde, inntil Rusken rundt 17 mai.  
 
Giske og elevrådet. Har faste møter (litt uregelmessig i det siste). Det opplyses 
om at det er flinke og aktive elever I elevrådet som ønsker å ta opp mange saker 
inkl. Læringsmiljø og trivsel.  
De har søkt om penger til å gjøre om volleyballbanen til basketballbane. Søkt 
Sparepank stiftelsen om 230 000 kr. Om de får innvilget lån, ønsker de også å 
supplere med flaskeinnsamling og kakesalg. 
Ønske om at 7 trinn bjørndal og 7 trinn på seterbråten får til en fotballkamp på 
meklenborg før sommeren. Heiagjeng/cheerleding eller lign rundt dette? Kan 
være fin avslutning for 7 trinn for begge skolene. Skal gjøres I skoletid, og skal 
kun gjelde 7 trinn. Hvis vellykket- kan bli en tradisjon.  
Er ellers en rekke elevaktiviteter, 4-7 håndballturnering, Ønske om matfest for 
hele skolen,  
 
DIVERSE 
 
Foreldremøte skal gjøres I god tid før 17 mai.  
 
Ansettelsesprosedyrene for rektor er avklart til påske. Foreløpig er det uvisst om 
nåværende rektor blir.  
 
Det ønskes at skoleklokka skrus av I feriene, noe som skal følges opp i følge 
rektor.  
 
 
Det savnes en navneliste for FAU på seterbråten skole- på skolens hjemmeside.  
FAU mail. De ulike AKS gruppene, personer og mail-adresser til disse bør føres 
opp her. Kanskje man bør ha en FAU mail adresse?  
 



Dugnad- rydde? Kan FAU arranger dette? Evt. Kan det arrangers klassevis.  
 
Overgang barneskole-ungdomskole 
Et viktig tema som ble tatt opp ved forrige FAU møte, og som ble diskutert videre 
I dag var hvordan samarbeidet mellom barneskolene (Bjørndal og Seterbråten) 
og ungdomskolen (Bjørnholt), skal bedres.  
Plan: Bjørnholt skal invitere 7 trinn fra seterbråten til seg rett etter påske for et 
foreldremøte for å informere om emnet, ca 1-2 uken etter påske. Dette 
foreldremøte har vært holdt regelmessig de siste par år. Kan man invitere inn 
FAU til Bjørnholt? Bjørnholt er interesserte I å ha tettere kontakt.  
 
Foreldremøte på våren for 6 trinn skal ta opp overgang til ungdomskolen. Det 
opprettes samtidig en gruppe som jobber med dette utover 7 trinn. Dette skal 
kvalitetssikres hvert år. 
FAU lager mal som videreføres til neste år.  Gruppen skal møtes til faste møter 
utover 7 trinn. 
Fremsnakke ungdomsskolen er veldig viktig.  
 
 
Trafikksikkerhet: 
Fartsdumpene ved Seterbråten skole, har blitt endret, og det har gjort at 
hastigheten øker forbid skolen. Politikontroller kommer- hvis etterspør. Foreldre 
og skolen kan etterspørre å ha flere kontroller.  
Parkering langs veien dette er et problem siden det går utover sikt- spesielt da 
barn kan løpe ut I veien. Dette informerer ansatte ved skolen om-at barn ikke får 
hente ball hvis kommer ut I veien, viktig at vi foreldre også sprer dette for barna. 
Det mangler gjerdet ved nedsiden av skolen- der det spilles fotball. Det er søkt 
fra undervisningsbygg om å få på plass et gjerdet der (ifølge rektor), da det vil 
bedre trafikksikkerheten.  
 
 
Kommunikasjonsgruppa: 
Det skal jobbes med trivsel- forebyggende politiarbeid, samt 
handball/fotballtrening- trenere kan ha god effekt. Mer kontakt mellom FAU og 
BIF er ønskelig.  
 
Idekveld- trivsel for skolen.  Dette med bakgrunn med undersøkelsen fra rektor 
som ble informert om sist FAU møte.  
Fokusere på foreldre, positive makt for å få bedre trivsel på skolen. Ikke fokusere 
på mobbing, men på trivsel og hyggelige episoder. Ranselpost/sms/facebook for 
å markedsføre trivsel kvelden- for å snu litt på trend- og snu på klagemur mot 
skolen. Dato satt er 20 april. Kl 18?  
 
FAU ønsker rapport/evaluering av arbeidet som trivselsagentene har gjort. FAU 
har også sponset prosjektet, og ønsker å vite hvordan dette har fungert.  Espen 
kontakter tidligere rektor, som initierte dette.  
 
 
 



 
AKS v/Solfrid 
Solfrid informerer om at alle foreldre som har spurt om å få halvtidsplass I høst 
har fått det.  
Ifølge driftsstyret bør ikke mer enn 20 % av barna ha halvtidsplassser. Det er 
mange på 1 trinn som har halvtidsplass og dette bør ikke gå utover eleven på 3-4 
trinn som ønsker halvtidsplass. Det er altså økonomiske grunner til at ikke alle 
kan ha halvtidsplasser.  Det er flere ansatte på 1 trinn iforhold til 2 trinn. Solfrid 
må steppe inn på 2 trinn for å dekke opp bemaninngen der.  
 
For å få tak I AKS/Solfrid:  
Send e-post til Solfrid. Hun sier hun sjekker mail regelmessig når er på jobb, men 
har ikke fraværadministrator, kan evt. Vurdere dette.  Evt kan mail også sendes 
til administrasjonen:  
Seterbråten@ude.oslo.kommune.no som vil videredistribueres til rett 
person/avdeling/instans. 
 
For at AKS skal få inn ekstra midler- kunne det vært en mulighet at noen foreldre 
med halvtidsplass til barna ønsker å ha barna I feriene og betale for dette? Nei, 
det vil føre til at flere ønsker halvtidsplasser.  
 
Dagen da bjørnåsen barnehages skolestartere besøkte Seterbråten skole var 
vellykket.. 
 
Det skal sendes ut brev til skolestartere til høsten.  
 
 
AKS gruppa 
Vi I FAU ønsker å snakke om kommunikasjon- hvordan 1) kontakten mellom AKS 
og FAU kan bedres samt 2) kommunikasjonen mellom foreldre som informerer 
om AKS om henting/hjemsendelse av elever slik at denne blir tydelig og at dette 
følges opp korrekt. 
 
Rektor informerer her om at sms tjenesten koster. SKolen har allerede 30 000 kr 
året I SMS kostnader. Altså, dersom AKS ansatte skal skrive “ok” til alle 
meldinger som foreldre sender til AKS- vil dette bli kostbart. Dette er årsaken til 
at man som foreldre ikke får automatisk beskjed fra AKS om at meldingen er 
mottatt og forstått. 
Ifølge Solfrid er det kun baseledere/personal med spesifikt ansvar som har 
krysslisten og noterer om sms kommer inn som informerer om at ulike elever 
skal hjem/ikke hjem, div viktig info som må følges opp. Dette er tatt grundig opp 
av Solfrid, følges opp. Det er også viktig at foreldre som opplever avvik (f.eks at 
sms de har sendt om deres barn hjemsendelse ikke når frem), rapporterer dette 
tilbake til Solfrid.  
 
Solfrid opplever at foreldre ikke leser info/følger opp info som AKS sender ut. 
F.eks hentes mange elever fortsatt når aktiviteter pågår. Viktig at foreldre ikke 
henter 1 klassinger før 1545 eller henter 2-4 klassinger mellom 1445 og 1545.  
 

mailto:Seterbråten@ude.oslo.kommune.no


Alle trinn får nå ukentlige info skriv om AKS.  
 
Det skal være brukerundersøkelse I Mai. I fjor- dårlig svar %, men problemet var 
også at undersøkelsen ble sendt til foreldre som ikke lengre har barn på aks. 
(foreldre med barn t.o.m 4 trinn).  
UDE som har ansvaret for undersøkelsen.  
AKS planlegger å få til en dag der inviterer foreldre til AKS der de kan logge inn 
på pc og fullføre brukerundersøkelsen der, samtidig som at AKS tilbyr barnepass. 
AKS tror dette vil bedre svar%. (det tror vi I FAU også).  
 
Ønskelig om infoskriv om rutiner ved AKS. Solfrid skal se på dette- sende til 
Aksgruppa v/Kristin, vi I AKS gruppa kan tilføye/endre på skriv. Dette skrivet vil 
igjen tas opp på foreldremøte etter påske-mai for alle klassetrinn. 
Viktig info fra AKS skal derfor gis ut her.  
FAU skal også informere om at det er viktig at foreldre gir tilbakemeldinger om 
pos/neg episoder ved AKS. Det kan sendes mail til Solfrid- om at ønsker en 
telefonsamtale- hvor hendelsen kan tas opp. 
Evt: kan foreldre informerer FAU aks gruppen kontakter- som kan ta det opp 
med Solfrid (det kan være foreldre som ikke ønsker å ta det opp av personlige 
grunner/ønsker å være anonyme etch.)   
 
Neste FAU møte er onsdag 26 april, vel møtt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


