
 FAU møte  07.05.18 Personalrommet Bjøråsen skole 

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

5c Øystein Helland   

6 A  6B Espen Skålerud 

7A Tove Lindegård 7B Merete Kornbak, Nanna Hjelle 

8A Anita Gjerde, Camilla Kampevold 8B Jon T. Vatn 

8C Hayat Boukili   

9A Elin Bjerkestrand Santos, Muna Hirsi 9B Andre Lorentzen 

9C Mehnaz Aslam   

10 A Steinar M. Nordbø 10 B Napoleon Foam 

10C    

 

Skolen 
informerer 
 

Foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen 

 Foreldreundersøkelsen har en svarprosent på 50%. Dette var som forventet, og skolen 
har forbedret resultat fra i fjor på de fleste punkter. Noen foreldre har opplevd at 
påminnelser har vært i overkant, andre har ikke fått undersøkelsen. 

 

 Ligger over 4 på de fleste punkter, med unntak av skolehelsetjenesten, kommunikasjon 
og oppfølging av hendelser på skolen.  

 

 Mulige forklaringer blir diskutert. Spørsmålene kan ha ulike tolkningsmuligheter og 
kanskje vanskelig å forstå at skolehelsetjenesten er helsesøster? Helsesøster har blitt 
mer tilgjengelig og er mye brukt av elevene. I tillegg kan helsesøsters taushetsplikt gjøre 
at foreldre ikke føler tiltro eller får vite om hjelpen barna deres får.  
 
Tiltak kan være å diskutere tema på foreldrekafeen. Hva tenker man om kommunikasjon 
og oppfølging fra skolen? Slik kan skolen få informasjon om hva som oppleves 
mangelfullt blant foreldrene. I tillegg kan man informere om skolehelsetjenesten på 
foreldremøte, synliggjøre tilbudet til foreldre.  

 

 Har skåret bra på elevundersøkelsen også, men gått ned på punkt om mobbing.  
 

 Elevene opplever mindre voksenkontakt, hjemme og på skolen. Opplever også at det blir 
stilt mindre forventninger og gitt mindre støtte til elevene.  

 

 Skolen ser elever med lav selvtillit og de går samtidig gjennom mange forandringer, noe 
som gjør dem sårbare.  

 

 Opplevelse av lite praktisk relatert kunnskap i undervisningen, samt at 
nynorskundervisningen er svært mangelfull.  

 

 Informasjon ble gitt om valgfag og ny idrettslinje. Idrettslinja gir elevene ekstra mulighet 
til å fordype seg i idretten sin, fokus vil bli på fotball, håndball, turn og svømming. 
Elevene får to timer ekstra undervisning i idrett. Samtidig vil det bli fokus på kosthold, 
og servering av frokost. Ny idrettslinje betyr også at man må bytte om på 
klassesammensetning og kontaktlærere.  

 

 Fordypningsfag der man kan velge mellom norsk og matematikk. Vi diskuterte om dette 
skal være et tilbud der man hever de sterkeste elevene eller om det skal være et tilbud 
til de som sliter og ikke trenger flere språkfag å konsentrere seg om.  Skolen har ønske 
om å tilby begge deler. Vanlige valgfag blir valgt for et år, fordypning gjennom hele 
ungdomstrinnet.  

 
 



 Frokostservereing av Camilla og Maja har fungert veldig godt. Mange fra mellomtrinnet 
får også tilbudet. 

 Foreldrekafe er et godt tiltak, ønske om temadiskusjon heller enn sosial mingling. Maja 
sender tema til neste kafe. 

 Kulturfestivalen var vellykket. 
 

17.mai Parkere 17.mai og 9. trinns diskusjonen 

Et samlet FAU ved Bjøråsen støtter forslaget om at det fremdeles er 3.og 6.trinn som arrangerer 
17.  mai. Ikke ønske om at ungdomstrinnet overtar. 
Oppdatering fra 17. mai komiteen  
Ingenting å rapportere, planarbeidet er i rute.  

Oppdatering 
Natteravn 
 

Det har ikke vært avlyst en eneste gang, vi går hver fredag som planlagt. Har også begynt med 
ekstra ravning på lørdager om noen melder seg til det.  Går da tidligere på kvelden, og ikke så 
lenge.  
Foreløpig har man ikke noe eget rom å oppholde seg i, men dette blir snart i orden. 
Bomiljøgruppen i bydelen vil sponse Natteravnene med penger. Kan gi mulighet til måltid når 
man er ute mange timer og går. Kan øke rekrutteringen til ravningen.  
 

Runde rundt 
bordet 

 

 9C har erfaringer med mangelfull kommunikasjon når svømming blir avlyst.  

 5C har en del elever som slutter, men har ikke fått inntrykk av at dette skyldes ny 
skoleorganisering. Samtidig har det blitt rapportert om intriger mellom jentene i klassen. 

 Noen hadde opplevelser med at mobbing ikke har blitt tatt tak i på Tiurleiken, dette 
fører til bekymring blant foreldre.  

  8. og 9.trinn har erfaringer med dårlig kommunikasjon. Vanskelig med mange ulike 
plattformer for informasjon, ranselpost, mail, sms, it´s learning eller nettside. Hvor 
legger man hvilken informasjon? 

 Elever opplever at lærere har lite respekt blant elevene. Ønske om at de skal slutte med 
trusler og heller gjennomføre konsekvenser.  

 Noen foreldre savner organiseringen man har på Svarttjern. Følelse av at 
kommunikasjon til foreldre og kjennskap til elevene går på bekostning av å ha ulike 
faglærere i alle fag. Trinnorganiseringen man har vært vant til har vært to kontaktlærere 
og en ressurslærer som deler all undervisning mellom seg.  

 10 trinn blir trukket opp i eksamen på onsdag. 10 B klarte ikke å samle inn nok penger til 
planlagt skoletur.  

 7a opplever at skolen ikke gjennomfører de tiltakene de setter i gang. Skal man ha 
sukkerfri skole, og i tilfelle skal man ha unntak for denne regelen? Dersom man har 
unntak bør dette informeres om, og dersom ikke bør regelbrudd få konsekvenser.  

 Etterlyser også en tilbakemelding på om et evt forbud om å forlate skolens område i 
storefri.  

 Når skolen sier de skal gi tilbakemelding, bør de også gjøre det. Forslag om å ha SAT-
lignende prøver på Ipad, slik kan også tilbakemeldinger og rettinger skje mer 
automatisk.  

 Kanskje kan man søke midler fra frivillighetstjenesten til frokostservering. Elever som vil 
hjelpe til, kan da få lønn og arbeidserfaring samtidig.  

Evntuelt/ 
neste møte 

 Camilla har lagt et referat fra områdemøte for skolegruppe C og D på FAU's 
Facebookside. Oppfordrer alle som har lyst til å bli med på disse møtene om man har 
anledning.  

 Romsåsdagen 23.juni. Natteravnene er bedt om å stille med stand. Tove er bortreist, og 
kan ikke delta. Spørsmål om noen andre kan stille, kontakt Tove i tilfelle.  

 Oppfordring om å komme med bøker til lesehjørnet på skolen.  

 Neste møte blir i begynnelsen av juni, da vil tilbakemeldinger fra skolen på punktene 
over bli gjennomgått.  

 Neste møte: Mandag 4.juni 

 


