
FAU møte  05.02.18 Personalrommet Bjøråsen skole 

Til stede: Fra skoleledelsen:  Sabine Bonde og Maja Dukic Sandven 

5c  5c  

6 A Haddy Danso 6B  

7A Tove Lindegård 7B Merete Kornbak, Nanna Hjelle 

8A Anita Gjerde, Camilla Kampevold 8B  

8C Turid Stenersen   

9A Muna Hirsi 9B  

9C Mehnaz Aslam   

10 A Steinar M. Nordbø 10 B Napoleon Foam 

10C Fitawi Amlak   
 
 

Status 
skoleball 
 

- Skoleballkomiteen har hatt møte. 176 elever er påmeldt. 
- Trenger flere vakter, kaker og pyntehjelp. SMS blir sendt ut til alle foreldre, 

med sterk oppfordring/påbud til foreldrene på 10.trinn. 
- Stoler, mat, førstehjelpsutstyr, sperrebånd og handling er under kontroll. 
- Bør kontakte oppsøkende team, forebyggende tjeneste. 
- Natteravner går fra kl.21-23:30 

 

Skolen 
informerer 
 

- Skolebehovsplan er vedtatt. Det blir en felles Romsåsskole med 3 avdelinger. 
Svarttjern skole har 1.-3. trinn med AKS for sine elever. Tiurleiken skole har 
4.-7. trinn med AKS for 4.trinn. Bjøråsen blir ren ungdomsskole.  
Tiurleiken og Bjøråsen deler Jarle Sandven som rektor. Svarttjern beholder 
sin egen rektor. Ny vurdering av rektorsituasjonen 2019/2020. 
Felles foreldremøte 6.februar på Bjøråsen for 1.-7.trinn. 
Hver skole har eget Driftstyre 

- Nettvett-foreldremøte for 8.trinn. Elever, foreldre og politi deltar, arrangeres 
på bakgrunn av uheldige episoder med uvettig og krenkende uttalelser. 
Årsak til mye konflikter. 7. trinn vil ha et tilsvarende møte på et senere 
tidspunkt. 
Alle foreldre må prate med barna sine om nettvett og mobbing. 

- 6.februar har hele mellomtrinnet skøytedag på Valle Hovin. 
- Ernst&Young stiller med gratis leksehjelp i matematikk for 9. Og 10. Trinn 

frem til sommeren. Foregår på ettermiddagen tirsdager, og elevene får 
servert enkel mat. 

- Lærerstudenter og lærere fra Bjerke vgs arrangerer 8-ukers kurs rettet mot 
matematikkeksamen. Foregår på lørdager, påmeldingslink ligger på skolens 
nettsider. 

- Diskusjon om elevene på ungdomstrinnet skal få lov til å forlate skolens 
område i storefri. FAU stemmer for at barna må holde seg på skolens 
område hele skoledagen. Rektor søker midler fra Groruddalssatsingen til 
kantine. 

- FAU-konto til penger klassene tjener til skoletur og lignende. 
Trenger å registrere seg som frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret. 
Camilla sjekker opp. 

- Saker vi tar opp i FAU er ikke taushetsbelagt, men vesentlig informasjon for 
alle foreldre. 

Natteravn 
 

- Ønske om å forankre Natteravnordningen i FAU, med overordnet ansvar til 
8.trinn. Viktig å få alle foreldre med på vandring, ungdommer trenger å se 
både kvinner og menn med ulik etnisk bakgrunn. Også viktig for foreldre å se 
hva ungdom gjør ute i helgene. Diskusjon om alle foreldre bør bli satt opp på 
liste uavhengig om de har meldt seg eller ikke. Kan ordne ulike oppgaver, 



trenger også de som ikke kan gå så mye. Trolig vil man få tilgang til 
Sporveiens pauserom ved t-banen, fint med noen som kan passe på der med 
kaffe.  
Ønsker at ledelsen prioriterer å informere og forvente at foreldre stiller opp 
som natteravner. F.eks invitere forebyggende tjeneste på foreldremøtene.  
Alle bør sjekke Facebook-siden Hva skjer på Romsås. 

Runde rundt 
bordet 

- Ønske om at skole-PC kommer med begrensninger fra skolen. Bør kun være 
til skolebruk. Foreldre kan evt kjøpe nettverkskontroll til sitt eget nett, men 
dette er vanskelig å kreve av alle foreldre. 

- Julemarkedet hadde bedre besøkstall, men ble litt mange klasser å dele 
overskuddet på. Også ujevn arbeidsinnsats fra klassene.  

- Forslag om at et trinn har ansvar for kiosk, ellers tar hver klasse inntekt fra 
egne boder. Be eksterne komme å leie bord, mot en viss % av fortjenesten av 
salg. 

- Camilla sjekker med rektor på Svarttjern om 17.mai er satt i gang.  
Skolen svarer: 'Vi må undersøke dette. Tidligere har det ikke vært 
skoleledelsen som har tatt ansvar for dette, men noen av FAU'ene.'  

- Ønske om et forventningsskriv til alle foreldre på skolen når barna begynner, 
hva innebærer det å være foreldre på Bjøråsen. Forventninger og plikter.  

- Forslag om elevkvelder på skolen, der alle foreldre kan være med på å gi 
barna sine et tilbud på kvelden.  

- 8A har ingen kontaktlærer fra påske. Camilla sender mail til rektor. Skolen 
svarte: 'Gudrun er erstattet av Tora og Ingvill. Det vil komme inn en ny lærer 
for å dekke Ole Andreas sin stilling. Vi er i gang med prosessen.' 

- 10A: Elever med IOP blir ikke fulgt opp av skolen. FAU er bekymret. Saken 
blir meldt til fylkesmannen. 
Dårlig informasjon om hvordan foreldre skal bidra til å samle inn penger til 
klassetur. Klassekontakt bør ta ansvar for innsamlingen, ellers blir det 
vanskelig å organisere det.  

Oppfølging 
neste møte 

Neste møte: 5.mars  

 Hvordan nå frem til foreldrene og få dem til å involvere seg i skolen? 
Diskusjon 

 
 
 
 
 


