
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte  05.11.18  Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Sabine Bonde  

8 A Merete Kornbak 
 

8B Tove Lindegård  
Børge Christian Haaland 

9A  Anne Cathrine Gløersen 
Katrine Lehn- Hermandsen 
Camilla Kampevold  

9B Jon T. Vatn  
Turid Mette Stenersen 

10 A Elin Bjerkestrand Santos  
Ruksana Dar 

  Andre Lorentzen  
 

10 C Mehnaz Aslam   Referent: Camilla 

 

Ledelsen 

informerer 

 

Utvidet skole 
Community school, det har vært drømmen til Jarle lenge. 
Skolen skal være en trygg møteplass. 
PPS fra Sabine 
Aktiv skole Bright og Jonas 
Mattehjelp m Abdul både før og etter skolen 
‘Et sted å være’ mandager og torsdager 
Ikke matservering mandag og torsdag, må ta med ekstra matpakke 
Servering på gutte og jentegruppe 
 
Guttegruppen var på fotballkamp og fikk møte laget 
 
Nasjonale prøver gjennomført. 
Engelsk, lesing, regning 
Veldig gode resultater i år 
Matte stor forbedring på 8-trinn 
Elevene som kommer fra Tiurleiken ligger godt over nasjonalt snitt, 
Bjøråsen elever akkurat på snitt 
 
9 trinn 
Bedre resultater på lesing enn i fjor  
Nivå 5 mer enn fordoblet 
Regning litt dårligere enn fjorårets kull. 
Gode resultater på engelsk 
 
Burde det være flere utviklingssamtaler på 10- trinn? Samtalene burde 
komme tidlig på året,  
 
Aud går av m pensjon på vårparten  
 
Fotballbanen, det viser seg at det er en teknisk feil med oppvarmingen. 
Ikke mulig å varme den. Får lov til å måke og salte den. Nytt dekke kommer 
i 2020.  
 
Det er god stemning på skolen, det er gøy å jobbe her. Vi får til mye nå!   
Stadig flere som benytter seg av frokosttilbudet.  
  



Kalenderen på skolens hjemmeside er oppdatert 
Heldagsprøver vil bli arrangert: 
22.11 norsk 8-9-10 
23.11 sidemål norsk 9-10 
27.11 engelsk 8-9-10 
29.11 Matte 8-9 trinn 
Bare lov å ta med vanlig matpakke, det serveres frokost som vanlig. 
Havrekjeks er lov å ha i matpakken.  
10. Trinn matte eksamen 18 desember 

Runde rundt 

bordet 

Vara for 8B har trukket seg, bør få inn en ny klassekontakt. 
 
Lærersituasjonen på 9- trinn:  
Begge norsklærerne gravide, læreren i spansk og engelsk er syk.  
Vikar i spansk, pluss 1 t engelsk pr klasse 9A +B 
jobber m å finne nye norsklærere 
 
Rådgiver slutter 1. Desember 
Begynner som sosiallærer på Bryn. Hun blir erstattet. 
 
Elevene som skal søke VGs får god hjelp på skolen.  
Kommer masse elever innom skolen fra ulike VGs og snakker om de ulike 
studieretningene, anledning til å stille spørsmål osv 
 

Stifltelse av en 

frivillig 

organsiasjon 

Romsåsforeldrenes ressursgruppe er på gang.  
Stiftelsespapirer underskrevet. 
Camilla sender inn til Brønnøysundregisteret så snart alle har signert. 

Skoleball Dato er satt til torsdag før vinterferien, 14. Februar 
Komiteen må holde i det, skolen formidler kontakt med elevrådet. 
Budsjett? 
Bord og stoler lånes på frivillighetssentralen 
Alle i FAU må hjelpe å avvikle ballet 
Trenger være rundt 20 voksne totalt 
Natteravn kan bes være i området som sist, fungerte veldig bra. 
 
Gjenbruk av klær, ballkjolemarked noen uker før? 
 

Julemarked 24-

25.november 

Børge har med kalendere, de ble kjempefine. 
Tove er i dialog med borettslagene om å selge dem kalendere. 
 
Vi sørger for å distribuere ranselpost med svarslip asap for å få oversikt 
over hvem som kan bidra med hva. 
Minst mulig tekst  
Passe på at vi ikke bare får sjokoladekaker, mer saltmat. 
Lage vaktlister 
 
Bake trinnvis i uken før 
Avtale hva vi skal bake 
 
Caprisonne er kjøpt inn 



Skulle hatt brus/ ramløsa bokser? 
 

Eventuelt Foreldrecafe, kan det gå på rundgang hvem som tar med servering? 
Ta m noe å bite i? 
 
Hvem skal holde i det når Camilla slutter?  
Årshjul, legge inn fordeling klassevis. 
 
Neste gang invitere Svarttjern og Tiurleiken 
 
Foreningen fri på neste foredrecafe? 
 

Neste møte Neste møte mandag 3.desember 
 
Vi ble tidligere enige om følgende:  
Fra januar blir nytt regime på organiseringen av natteravn. 
6 uker skal fylles av hvert trinn på høst og vårsemester, det betyr at 
klassekontaktene får ansvar for å fylle 6 uker per semester med foreldre 
fra trinnet.  
På neste møte må vi diskutere hvordan vi skal gjøre dette i praksis. 
 

 


