
FAU møte  06.11.17 Personalrommet Bjøråsen skole 

Til stede: Fra skoleledelsen:  Sabine Bonde og Maja Sandven 

5A Øystein Helland 5B Steinar Hansgaard 

6 A Haddy Danso 6B Canan Karakus, Espen Skålerud 

7A Tove Lindegård 7B Merete Kornbak 

8A Anita Gjerde, Camilla 
Kampevold 

8B Jon Vatn 

8C    

9A Muna Hirsi,  
Elin Bjerkestrand Santos 

9B André Lorentzen 

9C Mehnaz Aslam   

10 A Steinar M. Nordbø 10 B  

10C Fitawi Amlak   
 

 

Ledelsen 

informerer: 

 

Synlig skoleledelse: skoleledelsen er ute i friminuttene, de går i gule vester og er veldig 
lett synlige. Skolen har veldig positive erfaringer med dette. Ekstra voksne ute. Nå er 
det kun 3 klasser med ekstra tiltak, alle på ungdomstrinnet. De har innført køsystem 
på do. Må lære seg å disponere sin egen tid.  
Det er igjen blitt hyggelig i samlingssalen, flere som har med matpakker, sitter og 
spiser sammen og har det hyggelig.  
Elevene er mye roligere, mye av lekeslåssingen er borte. Skolen kommer til å redusere 
antall ekstra voksne gradvis. 
Elevrådet gjør sitt, de har bestilt nye sjakkbrett, turnering er planlagt, fotballturnering 
under planlegging.  Det viser seg at det må være voksne tilstede, ellers tetter de igjen 
vasker og tuller.  
Jentegrupper og guttegrupper har vært arrangert på kveldene, skolen synes de får 
veldig mye positivt igjen for det.  
Skolen er veldig åpen for at FAU eller andre setter i gang tiltak. Det er veldig positivt. 
Trenger flere voksne som kan være med. Gruppene settes sammen av 
miljøterapeuten. Foreldrene etterlyser litt info på forhånd.  
 
5-7 trinn: 7- trinn har vært på leirskole. Det har vært noe sykdom blant lærerne på 
mellomtrinnet. Til og med på leirskolen måtte en lærer erstatte en som ble syk over 
natten. 
Alle lærerne på mellomtrinnet jobber godt sammen, 5-trinn hadde fremføring for 7-
trinn.  Det er små klasser på 5- trinn, bare 13 og 15 elever. Skal i gang med elevråd for 
barnetrinnet, der de skal lage sine egne aktiviteter.  
 
Skolebruksplan som skal behandles i bystyret i desember. Mange er opptatt av 
resultatet av den. Får store konsekvenser hvis 5 og 6 trinn skal bytte skole til høsten. 
Spent på hva som blir vedtatt og hvordan det innfases. 
Skolen vet ikke noe mer enn det foreldrene gjør. Må avvente behandling. Dersom det 
blir flytting så vil lærerne begynne tilnærmingen allerede over jul og gjøre overgangen 
så lett som mulig.  
 
Skolen var møtested for et møte for et par uker siden på initiativ fra borettslagene. 
Der var representanter fra borettslagene, politiet, skolene, FAU osv. Nytt møte satt 
opp om et par uker. Groruddalssatsingen setter i gang tiltak som mer lys og hugging av 
skog. Politiet var tydelige på hva vi kan og ikke bør gjøre, befolkningen på Romsås må 
stå sammen.  
Vaktmestersentralen og fotballgruppen i idrettslaget har varslet om begynnende 
problemer for et år siden, men ingen ting konkret kom ut av det. Nå er det vektere 
hver kveld på Ravnkollen, der er både omsetting og bruk av dop, både  voksne og unge 
brukere, egne og utenfra. Mange unge er i drift, stort sett bare gutter. Hvor er 



jentene? Hvor er foreldrene? Vi må lage en plan, finne ut hva vi skal gjøre. Vi som bor 
på Romsås må snu det negative.  
29.11 kl. 18 nytt møte. 

"Foreldre-

inspeksjon": 

 

Foreldreinspeksjon, skolen ønsker seg flere voksne tilstede under friminuttet. Kan FAU 
bidra? Kan det organiseres på noe vis? Har det vært gjort andre steder? Det har vært 
gjort på Tiurleiken. Har vært utelukkende positivt.  
Dagravning? Vektertjeneste? Felles front, viser oss samlet.  
FAU er positive men lurer på hvordan det kan organiseres. 
 

Oppdatering 

Julemarked: 

 

Julemarked, arbeidsgruppe er satt ned. Har kanskje litt lite håndarbeid, men skal få til 
mye god mat.  
Må sende ut invitasjon til alle skolens foreldre, slik at de kommer innom og tar en 
kopp kaffe og en vårrull.  
Lager arbeidsliste. Det holder med et par 3 elever fra hver klasse. Folk er generelt 
positive og vil bidra.  
Bruktmarked. Fyll en pose for 50kr fx.  
Gamle akebrett osv 
Ansiktsmaling? Manikyr?  
Brukte klær, vi tar kun imot ytterklær.  
 

Oppdatering 

natteravning: 

 

Tove informerte litt om erfaringer.  
Natteravning er kommet i gang, det har vært 4 fredager nå, ca 21-00:45. 
Vi må rekruttere flere som kan gå. Både kvinner og menn, alle bakgrunner.  
Har egen e-post adresse og Facebook gruppe.  
Hjemme hos Tove har vært varmestue.  
Trenger man et fast sted å gå på toalettet og drikke kaffe? 
Starter på senteret, deretter ned til Tiurleiken og Orremyr. Opp til kirken, videre til 
fotballbanen, Humleby, innom skoler og barnehager. 
Det ble observert noen som røykte hasj, burde man informert politiet? 
Kameraene nede på senteret går rett i bilen til politiet, veldig positivt.  
Heldigvis er det mye fine ungdommer her på Romsås også :-) 
 
Det er dekket opp frem til jul. Skal begynne på nye lister for nyåret.  
 
FAU formulerer en SMS som skolen kan sende ut til alle foreldrene på skolen for å få 
flere med. 

Eventuelt: Foreldremøte 9B om klassetur, ba om at elevene skulle være med. En ide å ha med 
ungene, da påvirker de at foreldrene går på møtet. 24 av 26 elever i klassen skal være 
med på klassetur.  
 
Merete og Inger Ragnhild er i gang med hobbyklubb. 21 jenter første gang, andre gang 
kom det ingen. Må informeres ordentlig! 
 
Fellessamling voksne og barn på 8- trinn, positivt for miljøet selv om det ikke kom så 
mange.  
 
Frokost før eksamen. Fungerte godt, bør prøve å gjenta det. 

 

 
Neste møte mandag 4. desember kl 18 


