
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte  08.10.18  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  
Anita Gjerde 
Turid Mette Stenersen 

10 A Elin Bjerkestrand Santos    Andre Lorentzen  
 

10 C Mehnaz Aslam   Referent: Camilla 

 

Ledelsen 

informerer 

 

Nasjonale prøver gjennomføres i disse dager. 
 
Nå har alle iPad, og skolen kjøper inn tastatur til alle de som ikke hadde fra før.  
 
MIR: Maja har vært i kontakt med MIR som har sagt seg villig til å støtte skolen 
med midler til leksehjelp, dvs at de betaler for 2 lærere, 2 timer 2 ganger i uken. 
De er interessert i å få med foreldre til leksehjelp. Dette vil bli satt opp mandag, 
tirsdag eller torsdager, nå frem mot eksamen, i november og desember. 
Frivillige kan kontakte Maja eller Camilla. 
Øvrig leksehjelp: Ernst og Young onsdager, matte 
 
Alle elever har en time i uken med utdanningsvalg UDV, 8-10 trinn 
 
Er timeplaner tilgjengelig? Mange foreldre har ikke fått kopi.  Vi kan be lærere om 
å sende oss det hvis det ikke ligger i It's Learning. 
 
Skolen holdt åpent i høstferien tirsdag- fredag. Det var masse glade ungdommer 
som hygget seg. Skolen fikk 52000.-i ekstrabevilgning fra kommunen. 

SMU André Lorentzen 
Mehnaz Aslam vara  
Skolen kaller inn til møte. 

Runde rundt 

bordet 

Jon: opptatt av innemiljø og klassestørrelser.  
Vil klasserommene gjøres større? Nå er det jo god plass til å utvide 
klasserommene pga store klasser, dårlig ventilasjon 
Sabine sjekker opp. 
Hva med å bruke samlingssalen på prøver/ eksamen? Dårlig nettforbindelse i det 
rommet. Det er dessverre teknisk umulig med nåværende infrastruktur. 
 
Børge: ikke glad for lekser over helgen, eller som nå over høstferien. Det blir 
stress for elevene.  
 
Mehnaz: pratet med noen jenter på frokosten som savner jentekveld på skolen.  
Kan vi organisere noe? 
 
Tove: Har vi et rom til å lagre ting til julemarked? Vi bruker FAU rommet. Det 
kommer opp mere hyller der. 
 
André: Stemmer det at elevene måtte evaluere lærerne i en undersøkelse? Og 
hva gjøres med for sent-komming? Før ble de satt for seg selv, nå blir de ikke det. 
Har vært diskusjoner om forsentkomming. Det skaper forstyrrelser i klassen, men 
på den annen side er det lett å gå glipp av ting hvis man er borte fra en time.  



Det skaper uro, og må få konsekvenser.  
Skolen tar en runde til på felles regler 
 
Anita: har skolen fått reaksjoner på lyset i klasserommene? Nye forskrifter i fjor, 
alle er oppgradert 
Sabine har ikke hørt om det før, hun undersøker. 
 
Katrine også opptatt av lekser, dumt å gi det gjennom helgen. Kan være 
innleveringer som jobbes med over tid. 
Er det mulig for elevene å sitte på biblioteket og jobbe? Abdul har leksehjelp 8-9 
hver morgen i samlingssalen og alle ettermiddager 15:10 - 16, unntatt onsdag. 
Mattehjelp onsdag. Åpen skole torsdager.  

Natteravn Vi har oppfordret folk til å melde seg på alle foreldremøtene. 
Det kom noen frivillige til men mange som melder seg dukker ikke opp. 
Kan klassekontaktene overta ansvar for å fylle vaktene?  
 
Vi ble enige om følgende:  
Fra januar blir nytt regime. Vi har selv ansvar for våre barn. 
6 uker skal fylles av hvert trinn på høst og vårsemester 
 
Fx 9 trinn dekker september / halve Oktober 
8 trinn halve oktober / november 
10 trinn desember / halve januar 
9. Trinn halve januar / februar 
8 trinn mars / halve april 
10 trinn halve april/ mai 
 
Dvs at klassekontaktene får ansvar for å fylle 6 uker per semester med foreldre 
fra trinnet.  
 
For å få til dette må vi: 

 ha riktige klasselister på ExCeL 

 ha oftere foreldremøter 

 ha bedre kommunikasjon med foreldrene  
 
OBS: 
Ved oppstart ungdomsskolen ønsker FAU at elevene skal være med på 
foreldremøtene. 
Det øker deltagelse på foreldremøter  
Flere klasser har god erfaring 

Stifltelse av en 

frivillig 

organsiasjon 

Vi ønsker å stifte en frivillig organisasjon drevet av krefter fra FAU. Tanken er å 
drive aktiviteter i skolens lokaler utenfor skoletid, for og med ungdom på Romsås.  
Hva skal vi kalle den? Romsåsforeldrenes aktivitetsgruppe? Inkluderingsgruppe? 
Romsåsforeldrenes ressursgruppe for mangfold og integrering (RRMI) 
Vi skal drive aktiviteter for ungdom som fremmer mangfold og inkludering. 
Prøveprosjekt Bjøråsen, på sikt kan det utvides til å gjelde alle Romsåsskolene.  
Jon, Mehnaz, Tove, Merete, Anita, Camilla er villige til å være styremedlemmer.  
 
Camilla utarbeider papirer til neste gang.  
 

Skoleball 10-trinns klassekontakter har ansvar for å planlegge vinterens skoleball sammen 
med skolen og elevrepresentanter.  
Komiteen settes etter neste FAU-møte 
Passer torsdag før vinterferien? Sjekker med skolen uke 7. 
Kan det være fast? 



Julemarked 24-

25.november 

Vi er fortsatt på ide-stadiet. 
Beslutning fra sist møte om å dele opp inntektene ble reversert. Vi gjør som 
tidligere og fordeler alle inntektene jevnt på de klassene som bidrar. 
 
Børge lager kalender med egne bilder og selger på julemarked - Smartfoto, Foto 
Knudsen, Japan foto, Elite foto, Vistaprint osv 
Børge holder i det, utgifter til trykking refunderes fra kassen etter avtale.  
 
Noen elever foreslo å male med henna, kjempegøy, men vi må passe på allergier. 
Sørge for mat, ikke bare kaker.  
VI må ha styring på fordelingen og passe på at vi får inn mer salt mat enn søtmat.  
Kan vi ha vårrull-kveld? Lage sammen? 
Toast-jern? Er det lov? Vaffeljern lov? Bruke skolekjøkkenet?? 
(AKS Svarttjern ikke lov å steke vafler) 
 
Det vi baker og strikker osv donerer vi til markedet og får ikke penger fra kassa 
av. Ingen utgifter dekkes som ikke er avtalt på forhånd.  
 
Caprisonne og Farris bokser kan selges, det har vært populært tidligere.  
Utlegg for innkjøp av drikke refunderes fra kassen etter avtale. 
Komiteen begynner å fordele arbeidsoppgaver seg imellom. Vi må ha bedre 
voksenstyring, må ha en voksen supervisor på hver stasjon.  
 
Husk vaktlister. Vær streng. 
Vi må ha oversikt over hvem som møter opp.  
Det er lurt å begynne å kommunisere dette ut til foreldrene på 8-9 trinn allerede 
nå. 
 
Vipps, vi bruker FAU Vipps nummer så kommer pengene ikke inn på noens 
private konto, selv om det koster oss litt i gebyr. Husk vekslekasse! 

Neste møte  Neste møte 5. November 

 


