
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte 07.01.19 Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Sabine Bonde  

8 A  8B Tove Lindegård  
Børge Christian Haaland 

9A  Camilla Kampevold  9B Jon T. Vatn  
Anita Gjerde 

10 A Elin Bjerkestrand Santos  
 

 10B Andre Lorentzen  

10 C Mehnaz Aslam   Referent: Camilla 

 

Ledelsen 

informerer 

 

Terminavslutning 1. Termin 12.01.19 
Fredag 18. eller mandag 21.01 publiseres karakterkort. 
Skolen sender foreldre varsel slik at de kan snakke med elevene om det. 
10. Trinn i gang med å søke videregående skoler. De får hjelp hvis de vil ha det. 
Åpen skole rundt omkring, legges info på skolens nettside ila morgendagen om 
når de ulike VGS har åpen dag.  
 
Utviklingssamtaler skal gjennomføres innen uke 7. 
Foreldremøter avtales av ledelsen, sent januar eller tidlig februar. 
Lisbet og Hanna snart ut i fødselspermisjon. Stillingen ble utlyst, de fikk kun 2 
søkere.  
Budsjettprosess, må kutte stillinger pga færre elever og mindre penger.  Det er 
mange nok lærere på skolen, mer enn nok folk på huset til å fylle hullene som 
måtte oppstå.  
Mulig flytter krefter fra engelsk til norsk. Elevene her er streke i engelsk. Større 
behov på matte og norsk.  
Prøver å skjerme 10.-trinn 
 
9B får Anne Guro i norsk, erfaren lærer som har vært på skolen flere år. 
Maeza blir lærer i norsk fordypning for 9-10 trinn. 
Har en plan for 9A også, men læreren det gjelder har ikke fått vite det ennå. 
Synes ting går veldig bra på skolen, elevene virker veldig fornøyde.  
 
Skolen skal ha møte m Fyrhuset på torsdag, se på muligheten for å tilby fag innen 
musikk, drama ol.lign 
Guttetur til Beitostølen, alle minus 2 på 10- trinn var med. Kjempegøy! Vi er 
heldige som har krefter ved skolen som brenner for ungdommene på Romsås. 
Prosjekt ung i Oslo i regi av Bright og Jonas sto bak det tilbudet. 
 
Bright blir flyttet ned til Tiurleiken. De trenger å sette inn krefter på de litt yngre 
gutta.  
 
Spørsmål fra sist om hus ved siden av her. Skolen vet svært lite. De har visst søkt 
om å omregulere fra næring til bolig.  
 
Fotballbanen: banen er stengt. Fotballgruppa må ned på Grorud idrettsbane 2 
ganger i uka. Skolen pålegger dermed foreldrene å kjøpe månedskort. Det er 
uholdbart. Samme med de som går på svømming, de må også ta bussen opp igjen 
for å rekke skolen. Tar minst 30 min å gå fra Grorud banen til skolen.  
Hva er alternativet? Trene inne på skolen.  
Det finnes en gymsal på Romsås senter, hvem styrer den? 
Sabine sjekker.  



Runde rundt 

bordet 

9B ingenting spesielt, 9 A samme 
8 trinn, gutter på trinnet sender snap som viser at de sender raketter inne på t-
banen og leker i t-bane sporet. 
Brann på Stovner, en av elevene herfra var med på det. Skolen var ikke klar over 
det, undersøker saken.  
Mobilhotell.  
Elevene skal informeres om de nye reglene som gir skolen lov til å ta fra elevene 
telefoner ut dagen.  
10-trinn etterlyser bedre dialog med lærerne særlig før eksamen. 

Skoleball 

14.02.19 

Hva gjør vi med fotografier som tas av vår fotograf? Hvordan deler vi dem? 
Kan vi dele dem klassevis? 
Finnes det regler?  GDPR? 
Sjekker med skolen. 
Informere om at det vil bli tatt bilder 
De som ikke vil bli tatt bilde av må holde seg unna fotorommet 

 

Bruktmarked 

ballklær 

Bruktmarked ballklær lørdag 26. 12-14 
Innlevering onsdag 23.01 18-20 
Noen kjoler skal selges rimelig, enkle penkjoler. 
De ballkjolene / dressene som er donert settes tilside til en utleie/ utlånsdel med 
kontrakt og depositum 500 kr 
Vi setter kontraktene i en perm  
Rull med gjennomsiktige poser til oppbevaring/ beskyttelse mot støv 
Husk speil!  

Eventuelt Hva skal vi bruke pengene til fra sparebankstiftelsen? 
Kaffetrakter? 
Som på lærerværelset med to kanner? Nokså dyr. 
Bytte om oppvaskmaskiner??? 
Sjekker med skolen. 

Neste møte Neste møte mandag 4. februar 
 

 


