
Referat fra FAU-møte på Bjøråsen skole 
 

 FAU møte  10.09.18  Personalrommet Bjøråsen skole  

Til stede:  Fra skoleledelsen:    Sabine Bonde  

8A Merete Kornbak 
Viktoria Carlsen  

8B Tove Lindegård  
Børge Christian Haaland 

9A  Anne Cathrine Gløersen 
Katrine Lehn- Hermandsen 
Camilla Kampevold  

9B Jon T. Vatn  
Anita Gjerde 

10A Elin Bjerkestrand Santos  
Ruksana Dar  

 10B Andre Lorentzen  
Aylin Arikan 

    

10C Elin Bjerkestrand Santos 
Mehnaz Aslam  

   

 

Ledelsen 

informerer 

 

Det har vært en superfin oppstart på skoleåret. Nå er vi ren ungdomsskole 

med ca. 180 elever. Skolen har fått ansiktsløft i løpet av sommerferien, her 

er masse grønne planter som pynter lokalene. Og det er merkbart mer 

plass.  

 

Idrettslinjen er i gang. Skolen har fått inn proffe trenere fra Grorud IL 

(fotball), Ammerud IL (basket) Speed (svømming) og Romsås IL (turn). 

Elevene tar det veldig alvorlig og trener fra kl. 08:00 tirsdag og torsdag 

morgen. Idrettslinjen har fokus både på kosthold og hygiene i tillegg til 

team spirit og trening. Der er kvinnelige vakter i jentegarderoben som ser 

etter når jentene dusjer etter endt trening, og mannlige vakter i 

guttegarderoben. Alle elevene oppfordres til å dusje og stadig flere gjør 

det. På spørsmål om hvorfor svømmingen starter først 08:30 er svaret at 

Oslo Kommune bestemmer åpningstidene på Romsås bad. Skolen vil ta en 

ekstra runde på det siden vi vet at svømmehallen er åpen fra 07:00 – 07:30 

samme dager.  

 

Nå er det frokostservering hver dag. Idrettslinjen spiser etter trening 

tirsdag og torsdag. Det er en fin liten gjeng foreldre på 10-12 stykker som 

deler frokostvaktene mellom seg. 

 

Skolen har fått ny undervisningsinspektør som heter Rashid.  Han er høyt 

utdannet realist, og har blant annet en Master i matte fra Stanford 



University. Rashid vil sette opp ‘mattekurs’ for foreldrene. Skolen har også 

inne gratis konsulenter fra Ernst& Young som har ekstra 

matteundervisning på onsdager.  

Skolens satsingsområder er språk og sosial kompetanse.  

Nasjonale prøver er på gang denne og neste uke. Kartlegging av elevene er 

allerede unnagjort. Utviklingssamtaler vil bli gjennomført før høstferien.  

10. trinn skal overnatte på skolen en natt før høstferien.  

Valg i FAU Camilla Kampevold fortsetter som leder 

Aylin Arikan er nestleder og referent 

Merete Kornbak er kasserer 

Nytt medlem til Driftsstyret er Merete Kornbak  

Camilla Kampevold sitter et år til da de velges for 2 år av gangen 

Mobilbruk Det har vært mye snakk om mobilbruk i skoler i media i det siste. Bjøråsen 
skole opplever ikke at det er noe problem med mobilbruk i klassene.  

Rusproblematikk Det er en helt annen elevgruppe på skolen dette skoleåret enn i fjor. Rus 
har ikke vært noe problem så langt i år.  

SMU Dette glemte vi!! 
 
Skolemiljøutvalget, SMU, er noe skolen er pliktig til å ha. Det skal være 
utenfor FAU og driftsstyre. Består av representanter fra elever, ledelsen, 
ansatte, foreldre og bydel.  
Oppgaven er å sikre psykososialt og fysisk miljø på skolen. 
Vi holder valg første møte til høsten.  

Plattformer All informasjon til foresatte om elevenes lekser, utvikling, karakterer, 
fravær osv ligger på Its learning. Alle må lære seg å ta det i bruk.  
I tillegg er det kommet en ny plattform "Skolemelding", en app, som skal 
brukes i daglig kommunikasjon med skolen og fx fravær.  
 

Forlate skolens 

område 

FAU etterspør skolens reaksjon på FAU’s innstilling fra i vinter om å nekte 

elevene å ta seg ut av skolens område i storefri. Dette må vedtas av 

Driftsstyret før det kan endres.  

Skoleball 10. trinns klassekontakter får ansvar for å planlegge vinterens skoleball 
sammen med skolen og elevrepresentanter.  

Julemarked 8. og 9. trinn planlegger julemarked på skolen 24. og 25. november. Vi ber 
om at skolen reserverer den helgen og lar oss bruke skolekjøkken til å bake 
litt i ukene før. 

Neste møte FAU møtene blir 1. mandag i måneden så langt vi får det til.  
Neste møte er avtalt mandag 8. oktober. Tema til neste gang: hvordan 
videreføre organiseringen av natteravn og sørge for kontinuitet.  

 


