
Referat fra FAU-møte 1.3.17 
 
Agenda for møte var følgende: 

 Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte  

 Rektor informerer 
Ressursmodellen for Osloskolen 2017 
SMU (Skole miljø utvalg) på Bjørndal skole 

 Fau-leder på Bjørnholt ungdomsskole informerer om fortid, nåtid og fremtid 

 Til og fra driftsstyret 

 Arbeid i grupper 

 Arrangement gruppen, ny temakveld (1.2. og 3. klasse) 

 17. mai gruppa (6.trinn + 5.trinn) 

 Skoleball til våren i stedet for til sommeren (7. trinn) 

 Natteravn (4.trinn) 
 
Eventuelt 
 
Fau-leder ved Bjørndal skole ønskte velkommen til møte 
 
Tilstede på møte, se vedlegg + Bente, rektor og Fau-leder ved Bjørnholt ungdomsskole 
 
Innkalling og referat godkjent 
 
Rektor informerte kort om ressursmodellen, det er midler skolen får til å sette inn ekstra ressurser, 
minimums tilpasning etter en geografisk modell. Bjørndal fikk i høst tildelt 5 lærerstillinger fast, 
uavhengig av denne modellen 
Ressursene blir først og fremst brukt på 1.-4. trinn, de skal fordeles fornuftig 
 
SMU, skolemiljøutvalg skal bestå av elever, lærere, politisk representant, foresatte. Disse skal jobbe 
med skolemiljøet og skal ha møter i forkant av driftsstyremøtene 
 
Fau-leder Ragnhild Knotten ved Bjørnholt ungdomsskole informerte oss om hvordan det er på 
ungdomsskolen nå, før og fremover 
 
Bjørnholt skole er 10 år i år, den ble delt høsten 2016 slik at det er nå ungdomsskole og videregående 
skole hver for seg med hver sin rektor. 
Noe som er en fordel for alle parter. Det er 5 paralleller i snitt på hvert trinn, 30 lever pr klasse. De 
har også en egen engelsk klasse. 
 
Verdien av nærskole, kort reisevei, idrett og aktiviteter i nærheten. Rektor Ingrid Tyklum er en dyktig 
person og de snakker om «VÅR SKOLE « 
Handler om å bry seg positivt, hvordan snakker vi om skolen, ikke plante dårlig rykte. I fjor arrangerte 
de på OD dagen til internasjon kveld for foreldre og elever, noe som var veldig positivt.  
De hadde laget mat for å vise mangfoldet ved skolen. Et meget positivt innslag 
Skolen er også opptatt av god kommunikasjon, sende SMS når du ikke kan komme.  
Utfordringer nå dette skoleåret har vært at det har samlet seg gjenger inne i gangene da mange av 
elevene henger bare rundt med mobilene sine.  
Det ble dermed bestemt at 8. trinn ikke får ha mobil på skolen. Fau ønsker en mobilfri dag i uka for 
hele skolen.  
Viktig å finne balansen med ro og orden, komme i gang med undervisning og ikke bli forstyrret av 
mobil 



Flinke til å løfte elevene sine, spesielt i matte, flinke til å se den enkelte elev 
 
Rektor informerte også om at det vil bli foreldreundersøkelser ved skolen i uke 10 og 11 
 
Skolens økonomi er «god», budsjettet gikk i 0 til jul. Midler er satt av til IKT utstyr. Det er bestemt at 
det skal investeres i Ipad til 1. klassingene og da må lærerne kurses først. 
 
På slutten av møte jobbet vi i de gruppene som er satt opp i Agendaen, siden det var bare 1 person 
fra 4. trinn ble hun med oss 17. mai gruppa 
 
Neste FAU-møte er onsdag 26.04.17 kl. 19:00 
 
Mvh FAU-styret 
 


