
Referat fra FAU-møte 02.05.19 

Orientering fra bydel Bjerke: 
Trude Mette, leder for Kulturhuset Veitvet, og Janne, prosjektleder på brukermedvirkningsprosjekt 

orienterte om hvordan de skal utvikle barne- og ungdomsklubben. De har fått mye penger av 

kommunen til å pusse opp ungdomsklubben. (Den er 60 år i år!). Bydelen har inngått leieavtale med 

senteret, hvor de skal utvide klubben. Inngangen blir nå fra torgplanet, noe som er litt triveligere en 

nåværende inngang.  

Barn i riktig aldersgruppe på skolene i Bjerke bydel har fått kommet med innspill på fem kategorier. 

400 barn har vært med. De fem viktigste punktene fra hver kategori har blitt med videre. De har laget 

et hefte med oversikt over barnas ønsker. 

Hva ønsker vi som foreldre? Hva tenker vi er viktig at barna har i dette tilbudet? 

- nok voksne slik at de kan gi av seg selv, langsiktig, voksne som ser barna 

- Flott at inngangen flyttes 

- Inkludere de som ikke er der hver dag.  

- spillerom  

- være den utvidede stua 

- bandrom 

- rom for å være alene, stillerom  

- god kontakt og følge opp alle barn, slik at de føler seg velkomne  

- verktøy, kreativt rom (dette finnes noe av i Nysirkus, de skal jobbe med å kombinere det med 

klubben). 

- åpne kvelder, foreldre kan komme å se 

70 stykker er innom hver dag på etter-skole-tilbud. Klubben opplever at det kommer flere barn 

dersom klubben drar på besøk på skoler.  

Det skal tegnes nå, de håper å flytte inn før jul.  

Det skal også lages et system hvor foreldre blir informert når barna registrerer seg på klubben. 

Det er i gang med utvikling av et tilbud for 16 +. Klubben som bygges om kommer nok til å være for 

til og med 10. klasse.  

Rektor Tore orienterer litt om neste skoleår. 
- Mye logistikk med ansatte, så prosessen for godt i gang.  

- På 5. og 8. trinn pleier de å starte med nye lærere. 

- Det er 50 innskrevne 1. klassinger, og det er egentlig for få. Det gjør det svært dyrt å drive 

med tre kontaktlærere. De bør være rundt 60 barn for å ha tre kontaktlærere. Skolen vil ha 

tre kontaktlærere til neste år i 1. klasse. Det er også på grunn av behovene til de som starter. 

Det at Vollebekk skole er åpnet har mye å si. 

- Bemanningen på AKS øker, de ansetter en baseleder til som skal være leder på 3. og 4. trinn. 

Da får Chis mulighet til å følge opp hele AKS.  

- Skolen flytter noen resurser fra administrasjonen ut blant elevene. En ansatt skal jobbe 70 % 

som miljøarbeider på mellomtrinnet, fordi hun har vist seg som en talent. 

- Ny sosiallærer på 5 – 8 trinn. Intern søker, Katrine Sandvoll. 



- Skolen har lyst ut en del stillinger, det god flyt i ansettelser.  

- Skolen vil offentliggjøre lærerkabalen uken før 17. mai. Blir det store endringer blir det i tett 

dialog med trinnkontakter.  

- Det eneste som mangler nå er undervisningsinspektør og noe spes. ped Som de avventer noe 

med.  

- Tidligere har det vært noe ugreit mellom elever i mottak og andre elever. Det har gått seg til, 

elevmiljøet er roligere nå.  

- Fotballakademiet fortsetter, med Simen, Lars Erik og Kevin. 

- Barna er ikke informert om endringer i lærerkabalen.  

- Skolemelding, fungerer dette godt nok slik at en får med alle? Yoran har hatt dialog om 

overgangen med Katrin, da den har skjedd for fort. FAU ønsker seg en bruker på 

skolemelding. Det er ønskelig at det kjøres dobbelt løp fram til høsten, slik at alle blir med.  

- Bannere blir klare til 17. mai, med et nødskrik ☺  

17. mai: 
- program går ut gjennom ranselpost, med tidspunkt osv., må ut i løpet av neste uke 

- vi får sende programmet på pdf på skolemelding. 

- oppstilling til toget blir nede i skolegården, med mindre det er mange som gjør at vi må starte fra 

fotballbanen.  

- Klassekontakten er ansvarlig for å delegere hvem som skal holde banner for sitt trinn, dersom de 

ikke har mulighet selv.  

- foreldre og barn kan gå sammen, borgertog, ikke rent barnetog. 

- Vi trenger 4 til å sperre veien for biler til tog. Magdalena ordner en, Steffen ordner to, Michael 

ordner en.  

- Yoran trykker program til 17. mai med sanger, program og regler for hvordan sjåfører skal forholde 

seg til skolepatruljen. 

Kjersti orienterer fra driftsstyre møte 
Foreløpig resultat på kartlegging, ser helt ok ut. Positiv utvikling.  

Yoran: 
Alle trinn får vipps, det er valgfritt å bruke det. En admin på en konto. Kan gi to tilgang, slik at det blir 

transparent.  

Fått innvitasjon fra førskoledagen, skal informere om skolen til nye foreldre. Gi samme beskjed fire 

ganger. 3 og 4. juni. Yoran og Monica stiller. 

Gruppene orienterer: 

Skolehage: 

På god vei, fått opp bod. Har hatt en dugnad, det kommer flere dugnader. Annonseres på facebook. 

Del gjerne.  

Bibliotekgruppen: 

Samler inn bøker, fra lokale og loppemarkeder. Gunnhild har fått kontakt med en dame som lager en 

sak om det lite innholdsrike biblioteket. Vi må ha med FAU og skolen for at det skal være greit. 

Gunhild setter i gang.  



Natteravnene: 

Vi må reklamere mere for dette, og rekruttere flere. 

Sportsklubbgruppen: 

Prøver å få i gang en gruppe med trening og aktiviteter for barna en time før skolestart. Skal i møte 

med rektor til uken. Utfordringen er bla. a.  hvordan barnet er forsikret under aktiviteten.  

Veitvet til tjeneste: 

Er oppe og går. 8. og 9. trinn.  Spre ordet. Egen gruppe.  

Innspill fra Lars Emil: 

9. mai er det storrusken, arrangement i Grorudparken.  

 


