
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte 03.12.18  Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Rashid Sealiti  

8 A  8B Tove Lindegård  
Børge Christian Haaland 

9A  Anne Cathrine Gløersen 
Katrine Lehn- Hermandsen 
Camilla Kampevold  

9B Jon T. Vatn  
Turid Mette Stenersen 
Anita Gjerde 

10 A Elin Bjerkestrand Santos  
 

 10B Andre Lorentzen  
 

10 C Mehnaz Aslam   Referent: Camilla 

 

Ledelsen 

informerer 

 

Elevene er nesten ferdig med tentamen. 12.12 er det oppsamling for dem 
som har vært borte på en eksamensdag. Elevene hadde fått beskjed om at 
de ikke fikk ha med brus og godteri, likevel var det noen som prøvde seg 
og maten ble tatt til side mens prøven pågikk. Anders overtar som rådgiver 
når Christin slutter, han har vært lærer her tidligere og kjenner skolen. 
Stillingen som norsklærer er utlyst. Tema i desember er bærekraftig 
utvikling. Rashid og mattelærerne var på Novemberkonferansen i 
Trondheim. Det var veldig nyttig og de vil prøve å gjenta det hvert år.  
Skolen serverer elevene julegrøt 11.12, det er skolegudstjeneste 19.12 og 
avslutning 20.12 

Runde rundt 

bordet 

9B lurer på om Said blir den eneste kontaktlæreren på trinnet når Lisbet 
slutter? Uavklart. 
Det var litt uklare beskjeder om elevene fikk høre musikk eller ikke under 
tentamen og det ble det litt tull av.  
Elevene på 9-trinn strever med å forstå den nye spansklæreren. 
10.trinn ønsker 2 foreldresamtaler i løpet av høstsemesteret, den siste før 
eksamen for å få info om hva de bør hjelpe elevene å øve på.  

Hvordan 

organisere 

natteravning 

fremover 

Klassekontaktene må informere sine klasser om hva som er besluttet, vi 
kan utarbeide en felles tekst. 
Vi ønsker å oppfordre alle foreldre til å gå natteravn en gang pr semester 
for å minke byrden på den enkelte.  
Vi fordeler det slik: 
Januar: 8-trinn 
Februar: 9-trinn 
Mars: 10-trinn 
April: 8-trinn 
Mai: 9-trinn 
Juni: 10-trinn 
Skolen kan også sende skolemelding. Hvert trinn skal da bemanne 4-5 
fredager.  Vi oppfordrer foreldrene på vårt trinn til å melde seg til den 
fredagen som passer dem best.  
I tillegg kommer de natteravnene som ikke har tilhørighet til skolen. På 
den måten håper vi å få inn noen flere i den faste basen. 
 

Skoleball Alle i FAU må hjelpe å avvikle ballet 
Trenger være rundt 20 voksne totalt 
Natteravn kan være i området som sist, fungerte veldig bra. 



14.02.19  
Det har vært et skoleballmøte, alle vil være med å bestemme tema men 
ellers er elevene litt uortganiserte. 
Voksne må ta styringen. 
Børge ble bedt om å ta bilder. 
 

Julemarked 24-

25.november 

Tidenes beste julemarked, selv uten profitt fra alle kalenderne medregnet. 
Det var godt organisert og fint med bruktmarked i eget rom. Smart trekk 
med kasse og et betalingspunkt selv om vi ikke fikk den statistikken vi 
håpet på. 
Ansvar for de  ulike stasjonene må tydeliggjøres bedre til neste gang. 
Julemarkedkomiteen tar et ordentlig evalueringsmøte. 

Eventuelt Gjenbruk av klær, ballkjolemarked noen uker før ballet.  
Dag for innlevering av kjoler for salg 17.01 
Dag for administrering av salg/ utlån lørdag 26.01 kl. 12-15 
Et rom til gutter og et til jenter, speil og champagnebrus. Det skal være god 
stemning. 
 
Hva skjer med det lille huset ved skolens parkeringsplass som skal bli 
Islamsk kultursenter. Hva vet skolen om det? 

Neste møte Neste møte mandag 7. januar 
 

 


