
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte 04.02.19 Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Sabine Bonde  
Jarle Dukic Sandven 

8 A Merete Kornbak 8B Tove Lindegård  
Børge Christian Haaland 

9A  Camilla Kampevold  
Katrine Lehn-Hermandsen 

9B Jon T. Vatn  
 

10 A Elin Bjerkestrand Santos  
 

 10B Andre Lorentzen  

10 C Mehnaz Aslam   Referent: Camilla 

 

Ledelsen 

informerer 

 

Oppvaskmaskin kan ikke flyttes fra personalrom til kjøkkenet ved 
samlingssalen slik vi håpet på, både fordi strømmen er forskjellig og fordi 
vann og avløp er ulikt. 
 
Fotografering på skoleballet: 
Vi må ha samtykke av barna, foresatte hvis under 15 år. Nye regler. 
Dele bildene på en lukket gruppe på FB. En av oss er admin slik at vi kan 
slippe inn elever som ønsker tilgang til bildene 
Sender skriv til elevene, må underskrives av foresatte eller elev 
Ut i løpet av uken. De som ikke vil bli tatt bilde av, må holde seg unna 
fotorommet.  
 
Fotball- elever må ta buss til Grorud for å trene på Grorud. Alle elever har 
fått reisekort fra skolen, men virker kun opp igjen. Det er ikke meningen at 
foreldrene skal betale for det. Hva er nedre grense for kuldegrader? De 
skal få beskjed hvis de må være inne pga temperaturen. Jarle sjekker med 
Deniz. 
 
Karakterer publisert, har vært litt trøbbel med Its learning 
 
Foreldremøte i morgen: Forebyggende politi kommer og prater litt. Mye 
bildedeling på alle trinn. 
Jarle innleder, og deretter går vi til klasserommene. 
Sabine kommer inn til 9A siden læreren ikke er der. 
 
Innførte mange nye regler fra dette skoleåret. 
Tror de kan få elevene med på mobilfri skole. Skolen ser mye mindre bruk 
av mobiler i friminutt osv enn tidligere. 
Skolemiljøet er blitt mye bedre, ingen store saker pt. Det har skjedd en 
kulturendring. 
Jobber med klassemiljø, spesielt i 2 klasser hvor det fremdeles er litt 
utfordringer. 
Fikk en søknad i dag fra en elev som ønsker å utvikle seg innen sin idrett, 
som gjerne vil overflyttes til skolen vår.  
 
Jarles ambisjoner i ny stilling er å forsterke skolene i bydelen, fortsette det 
gode arbeidet for å løfte Romsås. 



Områdeløft Romsås, koordinator Oldereide kommer på foreldrecafe denne 
uken. 
Skolene får frukt 2 ganger i uken i nytt budsjett. Veldig kjekt.  
 
Rapport ferdigstilles i dag deretter blir det utlyst rektorstillinger, enten 1 
eller 3. Spennende å se hva det blir. 

Runde rundt 

bordet 

8 A ingenting spesielt.  
8B ikke alle hatt foreldresamtale, ikke blitt erstattet. Dårlig klassemiljø. 
Foreldrene er villig til å hyre inn en ekstern som kan hjelpe klassen, det 
koster 12.000. Må gjøre noe med miljøet. Altfor lite info fra skolen.  
Det vil bli lagt frem planer på foreldremøtet i morgen. Skolen kan ordne 
opp i dette, minst like bra som eksterne konsulenter.  
Skolen kjenner problemet i klassen, 3 elever er under tett oppfølging 
sammen med foresatte. Vil rydde bort problemene som forstyrrer 
læringen.  
Lekser med frist, elevene stresser med å levere på tid. De elevene som ikke 
har levert får da en ekstra uke. Det er demotiverende. Elevrådet skal ha en 
samtale med lærerne onsdag og fortelle dem hva de synes om ulik praksis 
på ulike ting. Skal avtale ting med lærerne og evaluere om noen uker. 
9A og 9B, lite nytt.  Litt dumt med leksefrister fredag kl. 24. Da får de ikke 
helg. 
 
10A lite info 
10 B hører ingenting. Ønsker 2 utviklingssamtaler før jul, for at elevene 
skal skjønne alvoret. 
10 C ikke noe spes 
 
Litt kort frist med info om foreldremøter. På den annen side, hvis fristen er 
for lang glemmer folk det. 

Skoleball 

14.02.19 

Skoleball: 
Vi må ha rekvisisjon og vite hvor vi skal handle. 
Rekvisisjoner: 
Dominos, TGR, Meny, Rema 1000, Nille, Europris, Staples, Storcash, Ikea, 
Noe for enhver, Stovner  
 
Hva med buss etter skoleballet? Der er bare greit hvis alle er med! 
Jarle setter foten ned, skal si fra i alle klassene. 
Neste år vil vi ha en gutt og en jente fra hver klasse inn i komiteen. 
 
Vi spør klassevis om kaker til ballet, natteravn og vakter til ballet på 
foreldremøte i morgen! 
 
Regner med FAU til ballet, hvis noen ikke kan må de gi beskjed.  
Sette opp kjøreplan og fordele vakter/ posisjoner  
Rigge til ball fra kl 15 på onsdag 13.02. Oppmøte fra 14 på torsdag 14.02  
 

Eventuelt Natteravn: vi kan ikke tvinge noen til å gå men oppmuntre folk til å melde 
seg 
Tar det på foreldremøte i morgen. 
 

Neste møte Neste møte mandag 4. mars 
 



 


