
Referat fra FAU-møtet 03.02.20  

Vi hadde besøk fra Trude Mette, leder for Kulturhuset Veitvet 
(trude.mette.johansen@bbj.oslo.kommune.no), og May Britt, Saltokoordinator i bydel Bjerke 
(may.grunnaleite@bbj.oslo.kommune.no) 
 
• Trude Mette informerte: 

o Klubben har fått penger til oppussing og utvidelse. Lokalene på torgplan er ferdige og 
åpner så snart kommunen sier det. Ungdommene som har sett hvordan det har blitt er 
veldig fornøyde. I underetasjen, der den gamle klubben er, holder de på med renovering. 
Alt skal egentlig være ferdig i uke 10, men det kan komme forsinkelser.  

o Klubben er glad for å få inngang oppe på torget. Det vil gjøre at de lettere kan ta kontakt 
med ungdom som er der, og ha litt oversikt.  

o Bydelen kan ikke bestemme over ungdommen som henger på torget. Det kommer 
ungdom fra andre steder i byen, særlig når det er kaldt. Vakthold er senteret sitt ansvar, 
og det går an å ringe vekter via butikkene, hvis man ser noe. Det er vekter der fra 16-21, 
men butikkene har bedt dem om å ha dem der fra 14, fordi det blir kaotisk når elevene 
kommer rett fra skolen.  

o Trude Mette vil gjerne at vi arrangerer neste FAU-møte på klubben. Det vil vi gjerne! 
o Det vil også bli arrangert foreldredag for å vise frem klubben snart, og det er viktig å ta 

med seg andre foreldre for å vise at klubben ikke er noe farlig, slik at mange barn får lyst 
til å gå der.  

o Det pågår et prosjekt for å gjøre torget triveligere, i regi av Groruddalssatsingen og i 
samarbeid med studenter. 

o Snart vinterferie – Kulturhuset har laget opplegg for barn og ungdom - blir lagt ut snart. 
Noe er påmelding, mens noe er det bare å møte opp. Legges ut tilbud fortløpende.  
  

• May Britt informerte: 
o Hun er Salto-koordinator i bydelen, og koordinerer samarbeidet mellom de som jobber 

med ungdom og rus og kriminalitetsforebygging i bydelen. Samarbeider med bla a 
skolene, barnevernet, nav og politiet.  

o Media har rapportert om flere voldsomme saker i Bjerke bydel i løpet av 2019. Alle som 
har vært involvert, både ofre og gjerningspersoner, er ivaretatt på forskjellige måter. 
Noen av sakene er fortsatt ikke avgjort.  

o Felles for episodene bortsett fra en, er at det ikke var helt tilfeldige ofre. Det har i alle 
sakene ligget en konflikt i bunn, mellom grupperinger eller personer.  

o Generelt kan det sies at det er en svært liten gruppe som er registrert med straffbare 
handlinger. Og en enda mindre gruppe som står bak de gjentatte voldshendelsene.  

o Bydelen og politiet er svært bekymret fordi barn og unge i økende grad bærer på 
stikkvåpen. Det er vanskelig å snakke med barna om dette, fordi noen velger å begynne å 
bære stikkvåpen for å beskytte seg.  

o Sommersesongen viser seg å være mindre voldsom, trolig på grunn av tilbudet som 
legges frem for ungdom. Til og med barn som er involvert i tung kriminalitet vil ha en 
sommerjobb.  

o Hvordan kan FAU bidra? Gå natteravn! Det er veldig viktig for ungdommene. Dette sa de 
tydelig ifra om på ungdomskonferansen, som besto av 75 elever fra 7-10 trinn. De ønsker 
trygge, ikke fulle, voksne. 

o Bydelen ser også at alle små og store arrangement som dras i gang i nabolaget er 
forebyggende, så alle må fortsette med det.  

o Det er viktig at foreldre bidrar til å fremsnakke skolen, klubben, forebyggende politi og 
barnevern. De forskjellige etatene merker at det er vanskelige å få kontakt med en del 
barn og unge fordi de er vokst opp med at det offentlige er ute etter dem.  



o Det hender at facebook bidrar til å hisse opp stemningen og blåse opp situasjoner. Det er 
viktig at alle bidrar til å moderere og rapportere inn uakseptable innlegg, slik at det ikke 
tar av. 

o Ungdommer mangler tilbud, særlig etter 16 års alder – og svært mange velger å ikke 
bruke det tilbudet som eksisterer. Det er viktig å holde barna  aktive i organisert idrett og 
lignende. Det er noen det er svært vanskelig å hjelpe, selv om man har prøvd alt mulig. 
Dette er barn som har vært sett siden de var unge, men det er andre krefter som river i 
dem. 

o All kontakt med ungdom sår noen frø som kanskje vokser opp etter hvert, det er derfor 
viktig å ikke miste håpet og være positive forbilder.   

o Politiet patruljerer jevnlig, forebyggende kjenner miljøet godt.  
o Natteravn er etablert mange steder, men det er vanskelig å få det til på Linderud. Det er 

mange andre ting som skjer der som er bra. 
o www.Ungibjerke.no - kontaktinformasjon til utekontaktene.  
o Husk å gå gjennom senteret på dagtid og hold området i live! 
o Gå tur og vær tilstede i nærmiljøet.  

  
• Valg av leder, nestleder og kasserer fra 2020 - nyvalg januar 2022. 

o Yoran, Steffen og Michal er valg til hhv leder, nestleder og kasserer for de neste to årene 
ved akklamasjon. 
  

• Gruppene 
o Skolehagegruppen - trenger å rekruttere i FAU, og blant foreldregruppen generelt. Det 

hadde vært fint å knytte skolehagen til spesifikke trinn/klasser. Det har vist seg litt 
vanskelig å knytte seg til aks. Det er ingen som koordinerer arbeidet, kunne noen ha tatt 
ansvar for det? 
▪ Skolehagen kan være bra for klassemiljøet i tillegg til å være lærerikt. 
▪ Ta det med tilbake til trinnene deres! 

o Biblioteksgruppen - Lisa har hjulpet skolen til å søke om bøker til skolebiblioteket via et 
større prosjekt for modernisering. Dette er en avtale som varer i tre år, og den gir tilgang 
til et større antall bøker for barn og ungdom. Men det er et kriterium at skolen skal stille 
med en person på biblioteket.  
▪ Hvordan står det til med bemanningen (Katrin)? Svar: Skolen bemanner biblioteket 

med ansatte, men ikke fullt. Det er en utfordring å få det til. 
o Natteravngruppen 

▪ Har sendt ut til alle som har vært rekruttert før for å be dem om de fortsatt vil stå 
på listen! 

▪ Ta kontakt på epost, eller meld dere på på facebook! 
▪ Natteravnene.no, eller veitvet.natteravn@gmail.com  
▪ Veldig sosialt og hyggelig - blir kjent! 

o Sportsklubbgruppen  
▪ Det har vært lite respons på foreslåtte tiltak, mye arbeid for lite. Gruppen ligger 

brakk inntil videre.  
o Skolemiljøgruppen 

▪ Vennebenk står klar på et lager, den må muligens klargjøres for å stå ute. 
  

  
Eventuellt: 
• Syttende mai: 9. trinn har spurt 8. trinn om de kan tenke seg å ha 17. mai i år. 8. trinn vurderer 

dette nå, og vil komme med et svar etter 12. februar.  
 
I år blir det 17. mai-tog i byen, som planlagt.  

http://www.ungibjerke.no/


 
Hvis 8. trinn ikke ønsker å ha 17. mai i år, må vi vurdere blan b: at vi bruker 17. mai til å samle 
inn penger til klatrestativet for 5-7-trinn, eller plan c: at 17. mai arrangeres på dugnad der alle 
tar med mat til en felles samling.    
 
Det har blitt foreslått at ansvaret for 17. mai bør flyttes til 8. trinn i alle fall. Delvis fordi de har 
større mulighet til å se hvor mye penger de må samle inn før en klassetur, og delvis fordi 17. 
mai i 9. trinn kolliderer med konfirmasjoner og lignende.  
 
Vi må avvente beslutningen til årets 8. trinn før vi kan avgjøre dette ved avstemming.  
 

• Klatrestativ for 5-7 trinn 
o Det er en pågående innsamlingsaksjon nå. Den har ikke fått inn så mye som vi trenger. Vi 

sender ut skolemelding igjen. Vi må også vurdere andre tiltak for å samle inn nok penger.  
 

• T-skjorter 
o FAU har fått lov til å bruke motivene på Veitvet t-banestasjon på t-skjorter for å samle 

inn penger. Dette er under arbeid.  
 

• Skole-t-skjorter 
o FAU er i dialog med kunst og håndverkslærer på skolen for å få til en skole-t-skjorte 

gjennom en designkonkurranse og produktutvikling på skolen. Det er under arbeid.  
 

• Telefonhotell 
o Mobiltelefoner oppfattes ikke som en utfordring på skolen per dags dato.  

 
• Faste datoer for møte 

o Vi bør ha faste datoer for FAU-møter, to på høsten og tre på våren, i likhet med 
driftsstyret. Ett i midten av september, slik at skolen må sørge for at foreldremøtene er 
ferdig i begynnelsen av september.  
 

• TV-bruk  
o TV - brukes for å holde elvene i mindre trinn distrahert i de tilfellene der det bare er en 

voksen i klasserommet ved spisetid, og det egentlig er behov for flere voksne fordi noen 
elever krever en voksen alene.  

 
• Lekser? 

o Forelder opplever at barna ikke får lekser med seg hjem, men skal gjøre alt på skolen. 
Lurer på om man vet om dette er bra for elevenes læring. 


