
FAU møte  18.12.17 Personalrommet Bjøråsen skole 

Til stede: Fra skoleledelsen:  Sabine Bonde og Jarle D. Sandven 

5A Øystein Helland 5B  

6 A  6B Canan Karakus, Espen Skålerud 

7A Tove Lindegård 7B  

8A Anita Gjerde, Camilla Kampevold 8B Jon Vatn 

8C Turid Stenersen   

9A Elin Bjerkestrand Santos 9B Inger Ragnhild Aas  

9C    

10 A Steinar M. Nordbø 10 B Napoleon Foam 

10C    
 

 

Skolen 
informerer 
 

Juleavslutninger pågår. 
De ansatte avventer beslutninger om ny skolestruktur som blir tatt onsdag 20.12 i bystyret. 
Mulig det blir ren ungdomsskole på Bjøråsen, med kun rundt 230 elever. Det vil føre til 
utskiftinger i personalet. Det vil bli en liten skole, med de økonomiske utfordringer som 
følger med det. 
 
5. klasse har 13 og 14 elever. Dersom det blir overflytting til Tiurleiken neste år ønsker 
skolen at de skal slås sammen til en gruppe allerede fra skolestart 2018.  Skolen vil lage en 
fleksibel overgangsordning slik at det blir best mulig for alle involverte. Dersom det blir 
vedtatt, vil det bli endret fra skolestart i august 2018. Kabalen legges etter at bystyrevedtak 
er gjort og vi vet sikkert. 
 
Vanskelige spørsmål må løses sammen med foreldrene, det vil bli avholdt foreldremøter. 
Det er opp til skolen og oss hvordan vi gjør det i praksis, mulig man holder tilbake et trinn så 
de slipper å flytte til Tiurleiken i 2018 og tilbake til Bjøråsen året etter. 
Skoleledelsen, driftsstyret og FAU må være med på prosessen. 
 
Vanskelig å lede nå siden det er så mye usikkerhet. I utgangspunktet vil lærerne følge med 
klassene på femte og sjette trinn hvis de flyttes. De ansatte på skolen må ta et valg, om de 
skal være med videre må de være villig til å stå i dette. Enkelte foreldre vurderer å ta barna 
ut av skolen og flytte den til andre skoler. 
 
Det er ikke utskifting i personalet pga ny struktur, men 2 lærere som slutter på Bjøråsen 
blant annet pga lang reisevei og logistikk utfordringer på hjemmebane. Begge er på 8-trinn; 
Gudrun og Cecilie.  
Skolen driver med rekruttering, en skal prøveundervise i morgen for å se om det funker. 
Hun vil i så fall få tilbud om ansettelse. Said kommer tilbake allerede 1. Jan, han trivdes ikke 
der han var. Det er alle veldig glad for. 
 
God prosess startet av borettslagene, skolen og idretten, det vil komme noe godt ut av det 
at alle jobber samlet. Det er en utfordring med rus, har vært tatt elever som har ruset seg i 
skoletiden. Alle foreldre med få unntak stiller veldig opp, sier ja til at skolen kjører 
urinprøver på ungdommene.   
Sofian, Bright,  Said mfl er flinke å snakke med ungdommene. Vet mye. Tiende trinn i fjor er 
de som lager trøbbel. Foreldrene er innkalt. Selger dop og truer andre til å selge. Banker opp 
andre. Tekstmeldinger som er sendt, er beviser. Anmeldt før helgen. Knuste ruter her i 
helgen som hevn. Føler at skolen har kontroll over den situasjonen. 
Skuffet over at ikke politiet går inn og knuser miljøet.  
 
Kan FAU skrive brev til politiet på Stovner? En uttalelse som viser støtte til skolen? Invitere 
politiet til neste FAU møte?  Ikke forebyggende, men heller etterretning eller etterforskere.  
Rektor sjekker med Stovner politikammer til neste møte. 



Klubben burde ha tilbud flere ganger i uken. Skolens lokaler kan brukes etter skolen til ulike 
aktiviteter.  

Mobilbruk i 
skolen 
 

Skolen ønsker ikke at mobiltelefoner skal være i bruk i løpet av skoledagen.  
Det har forekommet mobbe-saker i 10 A der mobil har vært involvert. Skoleledelsen 
bestemte deretter at det ble ingen mobilbruk på skolen. Foresatte og elever synes det var 
for strengt. Lærerne innførte prøveordning, ulike regler på de tre ungdomstrinnene. 
Det skal evalueres. Må være like regler, tas opp i januar, lages mye regler.  
Det er kjøpt inn mobilhotell (skap). 
 
Elevene må lære hvordan de skal snakke sammen på nett. Det har vært mye tull på femte 
trinn, de misforstår og mistolker og blir sure. Elevene er flinke til å vise frem telefonene sine 
til lærerne om det oppstår situasjoner.  

Runde rundt 
bordet 
 

Espen 6 B, har ikke noe spesielt å melde. 
Turid 8 C, utfordringer med FAU representant, Turid steppet inn da rep forsvant. Tungt å 
kommunisere med foreldrene, dårlig respons. 
Anita 8 A, ikke noe spesielt å melde. 
Anita 5 A, Alva og venninnen hadde kjøpt pepperkaker med egne penger og selv laget 
julekalender til de andre i klassen. Noen av guttene i klassen har knust det. Dette får ingen 
konsekvenser og jentene er veldig lei seg.  
Skolen sjekker med lærer, det må være tydelig for hele klassen at det skal få konsekvenser å 
ødelegge sånt. Elevene oppfatter ikke at det får konsekvenser slik det ble håndtert. Det kan 
skje ting i klasserommet som ikke blir rapportert til ledelsen. 
Canan 6 B, klassen fungerer bedre enn i fjor, men synes det er lite voksne tilstede.  
Øystein, 5. trinn. De skal ha felles nyttårsfest i januar, og foreldremøte. Håper ha mer å 
melde på neste møte 
Steinar 10 A, klassen jobber bedre, men foreldrene er fraværende. 
Napoleon 10 B, Det er ikke lenger bråk i klassen, men noen elever som strever med rus. 
Jobber bra faglig.  Det er satt opp ekstra matte etter skoletid, kjempebra. Savner 
vurderinger for alle fag på skoleplattformen, finnes bare i noen fag. ITS learning skal brukes 
av alle, men det er litt ulik praksis. 
Elin 9A, veldig glad for at Said kommer tilbake snart. Har vært utfordringer i klassen. 
Tove 7 A, har ikke noe spesielt å melde. 7. trinn har veldig ambisiøse lærere. Veldig fornøyd 
m matten. Det har vært noe misnøye i B-klassen fordi de ikke har kommet så langt som A-
klassen. 
Inger Ragnhild, 9 B, klassen fungerer bra. Bra faglig fokus.  
Jon 8 B, ser ut til å ha gått veldig bra. Var veldig spent. Eneste er at de ikke får så mye 
veiledning i timene. Lærerne tror de kan mer enn de kan. Foreldreinnsatsen sånn passe. 
 
Rektor: Niende trinn godt i rute. Tiende trinn i år er noe helt annet enn i fjor.  
Beste åttende trinnet skolen har hatt, selv om de ikke presterer så godt faglig. Ipaden gir 
annet faglig fokus, pluss sammenslåing i vår. Husk positive tilbakemeldinger, mangler litt, 
lett å gi ris, husk ros også. Ole skal ha pappa-permisjon etter påske, i ti uker.  
Alle trinn får iPader neste semester 
 Skolen har hatt ekstra voksne i klasserommene, helt til nå på tampen av året. Det har 
fungert kjempefint. Merker at det blir oppblomstring av uro i gangene med en gang de går 
bort fra det. Må antagelig gjøre det til en fast greie, men det må prioriteres annerledes.  
 

Oppsummering 
julemarked 

Prosjektgruppen er godt fornøyd med avvikling av årets julemarked, men ser samtidig 
muligheter for forbedring og læring neste år. Det ble omsatt for 3 ganger så mye som i fjor 
og kan omsettes for mye mer dersom vi markedsfører det enda bedre. 

Julemarked 

oppsummering
 

Felles karneval Annelene Rør har tatt initiativ til å arrangere felles karneval for alle skolene på Romsås.  
Forslag til dato er fredag etter vinterferien - 2 mars. Planen er å arrangere karneval på 



Svarttjern for 1-3. trinns elever og på Tiurleiken for 4.-7. trinn. Hensikten er å la barna blir 

bedre kjent   
Foreldrekontakter fra 5.-7. trinn kan ta kontakt med Annelene, så dere kan planlegge 
sammen. Nummeret hennes er 40497911. FAU leder kan også gi Annelene deres 
kontaktinfo. 

Eventuelt: 
Elevene 
forlater skolen 
i storefri 

FAU er kritisk til at elever får gå ut av skolen i skoletiden. De plager pensjonister på butikken 
og truer dem til å gi fra seg penger.  
Hva skal vi gjøre med det? Utarbeide skriv til foreldrene? 'Kommer det flere episode så blir 
det privilegiet inndratt' 
Hva med prøveordning frem til sommeren, ingen elever får lov å gå ut av skolen? 
Da kan de ikke stjele på Joker, ikke stjele fra gamle damer, heller ikke ruse seg i skoletiden.  
Hvis brannalarmen går, vet de hvem som er på skolen og ikke? Kommer elevene for sent 
tilbake etter pausen? Skaper det mye uro?  
Kan vi be om at de får spise i klasserommene? Ikke alle ønsker å være i samlingssalen. 
 
FAU ønsker å ta stilling til dette på neste møte.  
Det er viktig at alle som sitter i FAU møter opp slik at vi kan holde avstemming. 
Rent prinsipielt mener vi at elevene bør være på skolen i skoletiden. 
 

Eventuelt: 
Kan vi søke om 
midler til å 
forbedre 
kjøkkenet på 
skolen? 

Idrettslaget fikk penger til klubbhuset.  
Hva om skolen v/ FAU søker penger fra sparebankstiftelsen til å oppgradere kjøkkenet ed 
samlingssalen til kantinestandard?  
Det er flere stiftelser som deler ut penger til ulike formål; Sparebank-stiftelsen, Ekstra 
stiftelsen, Gjensidige stiftelsen, bydelen osv.  
Dersom skolen stiller seg positiv kan FAU utarbeide søknad og sende ulike steder. 
Vi må i så tilfelle få utarbeidet overslag over hva det koster å bygge om kjøkkenet.  
Sak på neste møte. Må være langtidsplan. Sunn fremtid?  
 

Eventuelt: 
Hvordan få 
foreldrene på 
banen? 

Det ble foreslått å sette foreldredeltagelse opp som punkt på neste møte. 
Hvordan nå frem til foreldrene? Og hvordan få dem med på dugnad til klassetur, julemarked 
osv? Hvem har gode erfaringer? 
 

Oppfølging 
neste møte 

Neste møte: Mandag 8. januar 

 Diskutere fremdrift når vi vet om byrådet vedtar sammenslåing eller ikke. 

 Rektor sjekker med Stovner politikammer om de kan være tilstede på neste møte. 

 FAU mener rent prinsipielt at elevene bør være på skolen i skoletiden. Kan vi endre 
reglene slik at ingen får forlate skolen i storefri? Vi ønsker å ta stilling til dette på 
neste møte ved avstemming. 

 Skal FAU søker penger fra sparebankstiftelsen til å oppgradere kjøkkenet ved 
samlingssalen til kantinestandard? Kjør debatt 

 Foreldredeltagelse, hva må til? 
 

 

 

 

 

 

 


