
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte 04.03.19 Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Rachid Sealiti 

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 

 

Aktivitetsdag i dag, elevene koste seg. De var på tur, alpint, ski, aking, skøyter. 
Prøvemuntlig avviklet for 10-trinn.  Det er en smaksprøve på ekte eksamen, med 2 

sensorer, det var veldig realistisk. 
Skolen har utlyst en rådgiverstilling, og fått 19 søkere. Det er en fast stilling. Rådgiveren 

har ansvar for Spes ped, veiledning, rådgiver mht VGS osv. 
Utdanningsetaten har bestemt at det blir 3 rektorer på Romsåsskolene, stillingene vil 

lyses ut. 
Skolen hadde besøk sist tirsdag fra utdanningsforbundet.  De har skrevet en artikkel om 

oss. De var veldig imponert over alt vi har fått til. Journalisten kommer tilbake og vil 
være her 3-4 dager og lage en fyldigere artikkel. De var veldig imponert og det 
snakkes om 'Bjøråsen-modellen'. 

Skolen får midler fra bydelen til å sette opp leksehjelp knyttet til lesing. 
Skolen åpner spillerommene i storefri, samt musikkrommet, treningsrommet og 

samlingssalen. Elevrådet har 'inspeksjon' og sørger for at det er ryddig. 
Det er fortsatt noen elever som går på butikken i storefri, men langt færre enn tidligere. 

Elevene får skolefrukt tirsdager og torsdager (av og til på onsdager og fredager også). 
Skolen skal markere kvinnedagen, Rachid har bedt om forslag fra skolens personale og 

de ønsker å markere det på en flott måte. 
Skolen prøver å få til et stille/leserom på biblioteket. Der er mye bøker, men rommet 

brukes egentlig ikke. FAU anbefaler å sjekke biblioteket på Ulsrud VGS for å få 
inspirasjon, samt bibliotekene på Tøyen og Stovner, de er flotte. 

Heldagsprøver: 
10: 18.mars engelsk, 21.03 norsk, 22.03 sidemål, 26.03 matte 
8 og 9 trinn i mai. 

Runde 

rundt 

bordet 

9B: Elever som er i samlingssalen i friminuttet, får ikke gå før det har ringt 2 ganger. Blir 
forhindret av 8-trinn og rekker ikke timen i tide. Kan man gjøre noe med det? 

8-trinn: En ny pappa er kommet til som klassekontakt etter Viktoria.  
8-trinn skal ha møte neste uke og beslutte om de vil jobbe for klassetur. 
Årets 10-trinn, der er det ingen av klassene som kommer seg på skoletur.  
Noen skoler har fast opplegg, fx Hudøy. Kan man legge listen litt lavere, det må ikke 

være en utenlandstur? Det er jo opp til den enkelte klasse.  
Er det usosialt at noen klasser får det til og noen ikke? Nei konkluderte vi, det avhenger 

jo av mange faktorer, som om elevene orker jobbe dugnad, vil foreldrene bidra nok, 
at noen gidder dra lasset osv.  

9B ønsker seg en idrettstur, det er kostbart og kommer på ca 6-7000 kr pr hode.  
Det kan like godt være en tur i skogen på en hytte hvis det er det som passer for 

elevene. For mange er det eksotisk nok. 
FAU kan aktivt prøve å få til kompetanseoverføring, ved å lage til en ‘mal’. På FAU 



rommet ligger det en perm med info om alt 10A gjorde i 2016, men den kan bygges 
ut med enda mer info. 

Hva skjer med 17. Mai på Tiurleiken? De har ikke kommet i gang ennå, vi håper det blir 
arrangement. 

FAU er positive til felles FAU-møte med Tiurleiken evt Svarttjern en eller 2 ganger i året. 
Målet er kompetanseoverføring og samkjøring. 

 

Skoleball 

evaluering 

Det var et kjempefint arrangement som ble avviklet uten store utfordringer på noe vis. 
Hva er skolens ansvar og hva er FAU sitt ansvar ifht alkohol fx? Elevene hadde gjemt en 

spritflaske i taket på do. Hva gjør vi når noen må sendes hjem? Vi må ha klare 
kjøreregler til en annen gang og snakke gjennom det på forhånd. 

Bør det meldes inn til barnevernet? Ja. Kunne vi ringt politiet? 
 
Det ble bestilt en buss selv om skolen sa at det ikke var lov. 400 kr pr elev. Det er blitt 

fortalt at de snuset og drakk på bussen. Det må ha vært en voksen med. Hvem var 
det? Noen hadde også leid limousin.  

 
Jørgen satt i guttegarderoben, da er det ikke så kult å sitte der og skravle. Det burde vi 

gjøre i jentegarderobene også, plassere vakter inne der i tillegg til de i gangen. 
 
Det var litt lite pizza. Det kom til 12 etteranmeldte siste dagen. Bestillingen kunne 

muligens vært oppjustert.  
Pizza Margarita var veldig populært, og vi burde hatt enda mer halal. Vi kan vurdere å 

sette pizzaene på bordet fremfor å la dem hente fra buffet.  
 
Prisutdeling: to elever fikk 2 priser hver. Er det nødvendig? Burde den andre heller gått 

til nestemann. Det kan vi diskutere før neste ball.  
Må ha flere iPader, det ble flaskehals. 
Husk å slette stemmeresultatene etterpå.  
 
VI kan henge opp plakater med tidsskjema så folk vet hva som skjer når. 
Stort sett gikk ting veldig bra. Ungdommene var godt fornøyd.  
Kjempefine bilder.  
Eneste negative feedback fra elevene var at 10-trinn jentene bestemte musikken. Ikke 

alle var like begeistret. 
Neste år bør det være en gutt og en jente fra hver klasse i komiteen. 
Vi var veldig godt bemannet, det ble hanket inn folk på foreldremøtene rett før.  
Hvem som har ansvar for hva kunne vært enda tydeligere. 
Når bør vi dra ut og handle fx, bør gjøres minst et par uker før. Silkebånd til kåringer ble 

innkjøpt noen uker før og det var i siste liten! 
Vi kan være godt fornøyd med det arrangementet. 
 

Frokost Hvordan rekruttere inn flere til frokostklubben? Det er litt gjennomtrekk på personalet, 
hvordan skal vi få inn noen til i gjengen? 

Trenger flere i mai og juni pga Ramadan som vil forhindre noen av de faste hjelperne til 
å bidra. 

Vi må snakke om det på foreldremøtene på 8-9 trinn, både frokost og Natteravn burde 
være fast punkt på foreldremøtene.  

Oppfordringen til å bidra burde komme fra skolen, vi ber skolen skrive om det på nettet 
fx i tillegg til at vi stadig nevner det på FB siden til foreldrene.  

Camilla lager telefonliste frokostklubben slik at alle har nr til alle.  
Katrine vil prøve seg tirsdager eller torsdager fremover, hun avtaler med Mehnaz.  



Eventuelt Aud slutter 13. 03. Enstemmig at FAU kjøper en liten gave til henne.  

 

ESC fest lørdag 18. Mai? 

Kun for voksne evt. Tror ikke elevene er interessert i det. Hvem holder i det? 

 

Ber skolen lage årshjul  
 

Neste møte Neste møte mandag 1. april 
 

 


