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 Rektor informerte om elevundersøkelsen for 5-7 trinn v/Seterbråten 

skole. Denne ble gjort i november 2016. Undersøkelsen gikk ut på å 
undersøke følgende: trygghet, motivasjon, læringssituasjon, trivsel og 
mobbing. Resultat viste at mobbing er et problem. Det kan se ut til å være 
et større problem v/Seterbråten i forhold til gjennomsnittet for Oslo 
skolene. Vanskelig å vite eksakt hvor mobbing foregår, men mye tyder på 
at mobbing foregår utenfor klasserommet, dvs. på skoleveien/skolens 
uteområde der man kan «gjemme seg bort», utenfor skoletiden og på 
sosiale medier. Det kan også involvere andre barn som ikke tilhører 
Seterbråten skole. 
Skolen ønsker samarbeid med FAU for å minske mobbing og sosial 
utestenging.  

 
 

 
 Det er bestemt at klassekontakt/FAU kan få klasseliste såfremt ikke 

videresendes til andre.   
 

 Det skal søkes om ekstra lærere. Dette er øremerket 1-4 trinn. Dette er 
ikke helt avklart om og når dette iverksettes. Gjelder fast ansatte.  

 
 Det er ønskelig at flest mulig elever fra Seterbråten skole fortsetter på 

Bjørnholt skole, og ikke søker seg til andre skoler i Oslo. Det er mange 
rykter om Bjørnholt skole som gjør at foreldre velger å ikke la barna sine 
gå på denne skolen. Bjørnholt skole er nødvendigvis ingen dårligere skole 
enn andre Oslo skoler. Skolen jobber mye med «Singapore-matte»». Det 
er mange lærere ved Seterbråten som engasjerer seg i god undervisning 
av matte.   
 

 Det kunne vært tettere samarbeid mellom Bjørnholt skole og Seterbråten 
skole, for å få god kontakt og at rykter ikke skal hindre elever i å fortsette 
på Bjørnholt skole. Det bør settes mer fokus på et tettere samarbeid 
mellom disse skolene, samt Bjørndal skole.  
 

 IB linjen ved Bjørnholt skole har et veldig godt rykte, men det må ikke 
gjøre at de andre elevene på Bjørnholt ikke føler seg «gode nok».  

 
 

 Det må settes opp konkrete tiltak for å få til et tettere samarbeid mellom 
skolene, som på sikt kan få til at flest mulig elever fra Bjørndalskolene 
fortsetter på Bjørnholt.  
-Man kan:  
fremsnakke og være tidlig ute med å informere/redegjøre for forholdene 
ved Bjørnholt skole på siste året på grunnskolen.  
-Ha møter med FAU fra alle skolene (Bjørndal, Bjørnholt og Seterbråten) 
for å diskutere hva man konkret kan gjøre.  



 
 

 Det er informert om sommerskole. Det kommer også en sms om dette til  
foreldre.  
 

 Det er ikke lov med mobil, klokker med mobilfunksjon i klasserom. Det 
tas fortløpende opp med foreldre dersom oppdages.  
 

 Hvordan få foreldre til å engasjere seg? 
 
-kan skolen/lærere involvere seg litt? Spesielt fra første foreldremøte, da 
alle er nye. Det kan informeres klarere fra lærere hvor viktig det er å få til 
sosiale aktiviteter for at barna og foreldre blir bedre kjent som igjen øker 
trivsel og minsker mobbing på sikt.  
 

 
 

Elevrådet har søkt om midler til basketballbane 
 
De søker om å lage basketballbane der som volleyballbanen er, som jo ikke 
brukes. FAU er positive til å bidra, men må ha et konkret beløp om hvor mye 
midler de søker om, og hvor mye de har tenkt å skaffe selv. Kanskje skolen kan 
bidra her også?  
 
 
AKS gruppa:  
 
Ønsker at Aks leder, Solfrid skal delta jevnlig, slik hun sa før jul. Ønskelig at hun 
også blir igjen 15 min for å prate med aks gruppe etter den vanlige halvtimen 
ved hvert FAU møte. Det er vanskelig å få til et godt samarbeid med AKS, dersom 
ikke AKS gruppe kan møte aks leder jevnlig.  
 
Noen punkter fungerer ikke tilfredstillende: 
Sms-tjenesten ved informasjon om henting/levering/hvem som skal gå hjem når. 
Må være mulig å få en bekreftelse når sender sms.  
Generelt når det gjelder AKS, oppleves det som at 1-trinn fungerer bedre enn 2-4 
trinn.  
Kunne det vært mulig at 3-4 trinns elever får 50 % plasser? Dette har vært 
vanskelig å få til, men mulig flere foreldre kunne ønsket en slik løsning.  
 
Ønsker å snakke mer om mat/måltider, da mange foreldre ønsker en forbedring 
på dette på AKS.  
 
Arrangement gruppa: 
Planlegger 17-mai. Disse skal få til egne møter fremover.   
 
 
 
 



 
Trafikkgruppe:  
 
Har kontroll på trafikkaksjoner. 
 
 
Kommunikasjonsgruppe:  
Ønsker å jobbe mer med trivsel på skolen og har det som agenda.  
Ønsker at foreldre som er med ved div. skole aktiviteter sender til 
kommunikasjonsgruppa som kan legge ut på  “det skjer på bjørndal” facebook-
siden. Dette er en fin måte å nå elevene på.  
 
Referat fra FAU kan legges ut som en liten notis. Fullt referat fra FAU skal ligge 
på skolens nettsider.  
 
 
 
 
 


