
 FAU møte  05.03.18 Personalrommet Bjøråsen skole 

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

5c Øystein Helland   

6 A Haddy Danso 6B Canan Karakus, Espen Skålerud 

7A Tove Lindegård 7B Merete Kornbak, Nanna Hjelle 

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

8C Jørgen M. Knudsen   

9A Elin Bjerkestrand Santos 9B Andre Lorentzen 

9C Mehnaz Aslam   

10 A Steinar M. Nordbø 10 B Napoleon Foam 

10C    

 

 

Skolen 
informerer 
 

- Foreldreundersøkelsen blir gjennomført 12.mars-15.april. Svarprosenten har tidligere 
vært lav, så skolen oppfordrer alle foreldre til å svare. En forelder pr.barn vil få e-post og 
sms med lenke til undersøkelsen.  
 

- Rektor ved skolen har skrevet et varselbrev om organisert kriminalitet og økende 
narkotikabruk i ungdomsmiljøet på Romsås som er sendt til Byråd for oppvekst og 
kunnskap, Grorud bydelsutvalg mfl. FAU fikk utdelt kopi av skrivet.  
FAU diskuterte om hvorvidt det er ønskelig at slik informasjon skal bli offentlig i media 
eller til alle foreldre. Fare for skrekkbilde av Romsås som bomiljø, når dette tross alt 
bare gjelder noen få av elevene ved Bjøråsen. Man er engstelig for ryktet Romsås vil få, 
og hvor lang tid det vil ta å bygge opp et godt rykte etterpå.  
På den andre siden ser man viktigheten av å vite hva som skjer for å gjøre noe med det. 
FAU ønsker å finne tiltak som kan få foreldre på banen og stille opp for å gi barna et 
godt oppvekstmiljø. Kanskje vil et slikt skriv skremme mange foreldre til å engasjere seg 
i sosiale tiltak for de eldre elevene også, der det normalt sett er vanskeligere å skape 
engasjement i foreldregruppa. Natteravnene stiller gjerne opp på foreldremøter på alle 
trinn for å verve flere til å gå.  
 

- Spørsmål om hvilke tiltak som har blitt satt i gang for å bedre ungdomsmiljøet det siste 
året.  
 Skolen gjennomfører møter med idrettsledere, borettslagsledere, politi, foreldre og 
lignende.  
I tillegg har enkelte lærere bidratt til å lage en guttegruppe.  
Foreldrekafe har blitt arrangert, med lite oppmøte første gang. Dette tiltaket vil 
fortsette en gang i måneden fremover. 
Oppfordrer foreldre om å følge Bjøråsen sin facebook-side. 
Ønske om å inkludere Bydelsmødrene i tiltak skolen og FAU arrangerer. 
 

- Skoleballet var veldig vellykket, ungdommene viste seg fra sin beste side. Det ble litt 
knapt med tid fra dato var besluttet og til ballet var gjennomført. Neste år må datoen 
for ballet settes på høsten, og det bør være voksne som styrer planleggingen. I år har 
flere av elevene mistet verdifull undervisning grunnet forberedelser til ballet.  
Elever som tidligere har gått på skolen skal ikke få invitasjon, må være konsekvente 
neste gang. Fint at ballet var gratis, det er et inkluderende og flott tiltak.  
 

17.mai - Første møte i 17.mai-komiteen blir neste mandag. Referat fra dette kommer neste FAU-
møte. 

Hvordan 
engasjere 
foreldre? 
 

- Ønske om foreldremøter på alle trinn (evt. fra 7.trinn og oppover), med elevene tilstede. 
Viktig å høre barnas ønsker for å skape et godt oppvekstmiljø. Møtene bør bli holdt før 
utgangen av april. Klassekontakter avtaler nærmere med sine kontaktlærere.  

- Ønsker gjerne at Bydelsmødrene skal informere om deres arbeid på foreldrekafe. 



- Informere om brevet fra rektor om økende rus- og kriminalitetsproblematikk til alle 
foreldre, med følgebrev der man viser til viktigheten av foreldrenes engasjement for å 
forebygge at barna kommer opp i denne typen problem.  

- Ønske om at skolen slår kraftigere ned på elever som kommer for seint.  
- FAU ønsker å søke stiftelser om penger til nytt lys-og lydanlegg. I tillegg kom det forslag 

om elevkvelder, European song contest-kveld, filmkvelder, konserter, og å lage mat i 
fellesskap i regi av foreldrene, dersom man får låne skolen på kveldstid. 

- Hvordan stiller skolen seg til utlån av rom til burdsdagsfeiring for alle jentene/guttene i 
klassen?  

Runde 
rundt 
bordet 

- Ønske fra foreldre om bedre mat i kantinen, og at man må følge opp de reglene som er 
satt for sukkerfri skole. Kantinen bør servere sunne alternativ, og sukkerforbudet bør 
gjelde alle, ikke bare de som følger reglene.  

- Erfaring med at nettpåmelding på skoleportalen ikke alltid fungerer. 
- Ønske om å undersøke om man kan tilby trafikalt grunnkurs i samarbeid med kjøreskole 

på skolen.  
- Spørsmål om kontaktlærer i 8A, blir gjennomført foreldremøte 19.mars med 

informasjon om dette til foreldre. 
- FAU-konto blir vanskelig å få til, grunnet regnskapsplikt for stiftelser og 

enkeltmannsforetak. Klassekasser må ordnes av hver klasse. 
 

- Spørsmål om overvåkningskamera på skolen blir tatt opp på neste Driftstyremøte. 
Informasjon videreformidles til FAU. 

Oppfølging 
neste 
møte 

Neste møte: Mandag 9.april 

 

 

 

 

 

 


