
 

 

 

  

Nytt fra FAU 
Høst 2015 

FAU høsten 2015 
 

Etter en tørr og fin høst går det nå mot jul 
og sikkert for mange en etterlengtet ferie 
og avkobling fra en hektisk hverdag.  
 
I FAU jobber vi med å skape et godt 
skole/hjem-samarbeid og legge til rette 
for trivsel og positiv utvikling hos elevene. 
FAU er representert i Skolemiljøutvalget. 
Vi har stort fokus på skolemiljø og mener 
blant annet at vennegrupper er et viktig 
og riktig tiltak for å nettopp skape et godt 
miljø. Nytt av året er at FAU har foreslått 
enkelte aktiviteter knyttet til 
vennegruppene. Hvilke aktiviteter 
fremkommer på Aktivitetslisten som ble 
distribuert på høstens foreldremøte. 
Årets Halloweenfeiring på Bygdøy ble en 
stor solidarisk feiring hvor fellesskap og 
samhold stod i fokus. Takk for at dere 
stilte opp for fellesskapet og sørget for at 
alle elevene på Bygdøy fikk et hyggelig 
tilbud denne dagen!  
 
Telefonkatalogene er distribuert og vi 
håper den blir flittig brukt.  
 
Annonseinntektene fra katalogen og 
halve overskuddet fra årets Aksjonsdag 
danner inntektsgrunnlaget for FAU for 
skoleåret, hvor alt går uavkortet tilbake til 
ulike tiltak til elevenes beste. I høst har vi 
støttet skolen i forbindelse med 
investering i nye mikrofoner. Og, FAU har 
oppfordret skolen å komme med 
ytterligere ønsker til større og mindre 
investeringer.  
Vi håper dere opplevde årets Aksjonsdag 
som en hyggelig og meningsfull 
ettermiddag. Vi tangerte fjorårets 
inntektsrekord! Tusen takk til elever, 
lærere og foresatte for felles bidrag.  

FAU jobber for økt trafikksikkerhet på 
Bygdøy, med reduserte fartsgrenser og 
bedre skoleveier for elevene. På 
Refleksaksjonen i november rettet vi 
fokus på elevens bruk av refleks i 
mørket. Med vinteren i anmarsj minner vi 
alle om å sikre snømåkte fortau slik at 
barna slipper å gå ut i veien.  
 
FAU har jevnlige møter med ledelsen på 
BAKS for å formidle ønsker og 
tilbakemeldinger fra foresatte.  
 
Glemmekassene på skolen fyller seg fort 
opp med tøy og sko. Ta en titt om det er 
noe dere savner. Siste uken før jul 
legges alt ut på bord utenfor 
samlingssalen og uavhentet, umerket 
tøy sendes til veldedig formål.  
 
Ta kontakt med din klasses FAU-
representant om du har saker knyttet til 
skole-hjem samarbeid du ønsker skal tas 
opp. FAU vil takke alle for et godt 
samarbeid i året som har gått og ønsker 
alle elever, foresatte og skolens ansatte 

EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT 

ÅR! 
 
Kari-Anne Grov Heggem 
FAU-leder 



 

 

  Aksjonsdagen 

Hvert år velger elevrådet et veldedig formål som skal være mottaker av 50% av de 
innsamlede midlene fra årets aksjonsdag. Den andre 50% går til FAU som igjen 
fordeler dette til ulike prosjekter i forbindelse med elevene og skolen. I år valgte 
elevrådet å gi pengene til FORUT som hjelper barn i Nepal som overlevde 
jordskjelvene våren 2015.  
 
FORUT er en forkortelse for FOR UTvikling. Formålet er å medvirke til sosial 
mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende 
menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og 
politisk bevisstgjøring. FORUT er involvert i utviklingssamarbeid i Sri Lanka, India, 
Nepal, Sierra Leone og Malawi.  
 
Den 5. november gikk årets aksjonsdag av stabelen etter at elever, lærere, 
klassekontakter og en god del foreldre hadde laget show, ting til salgs i 
klasserommene, satt opp vaktlister og brukt mye tid på å planlegge en ettermiddag for 
å samle mange på en gang til et viktig formål. Vi satte spesielt stor pris på at en av 
foreldrene på Bygdøy skole som hadde vært i Nepal og opplevd jordskjelvenes 
ødeleggelser på nært hold tok seg tid til å dele noen av sine opplevelser derfra for alle 
som fikk se showet.  
 
I år ble det innsamlet kr 70. 339,- og dette hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten 
at så mange stiller opp frivillig - Tusen takk! 



 

 

  

Nytt fra 
skoleutbyggingssaken 

I den nye skolebehovsplanen for 2016 
til 2026 som ble lagt frem i mai ble det 
prosjekterte tilbygget på Bygdøy skole 
igjen utelatt. Utdanningsetatens 
(UDE) prognose viste en nedgang i 
elevtallet. Vår egen prognose viste 
derimot en økning på over 30 elever 
fra dagens nivå frem til 2018. I høst la 
UDE frem en korrigert prognose som 
endelig viste det FAU og driftsstyret 
har hevdet i flere år. Dessverre for 
elever og lærere ved skolen forandret 
ikke dette etatens konklusjon. 
Driftsstyrets leder og undertegnede 
har lagt frem vår sak i en ny 
deputasjon til Kultur-og 
utdanningskomiteen og har hatt flere 

individuelle møter med medlemmer av 
komiteen for å forklare skolens 
prekære plassmangel. Vi har fått god 
respons og forståelse for vår 
argumentasjon, men de nye 
prognosene kom sent i 
budsjettprosessen. De signalene vi 
har fått tilsier at bystyret er meget klar 
over situasjonen, men at vi 
sannsynligvis må vente til neste 
skolebehovsplan kommer i 2017 før vi 
kan forvente et positivt 
utbyggingsvedtak. Dette er litt bittert 
med tanke på at vi sannsynligvis 
hadde vært med i planen om vårens 
prognoser hadde vært korrekte. Vi 
fortsetter å kjempe for tilbygget på 
Bygdøy skole. 

Kari-Anne Grov Heggem 
FAU-leder 

Frivillige til biblioteket! 

Biblioteket trenger frivillige til torsdagsvaktene. Har du tid og mulighet eller 

kjenner du en pensjonist som kan ha ønske om å bidra: ta kontakt med din 

klassekontakt for informasjon og formidling. 

 

Refleksaksjonen 

På morgenen 17. November stod FAU med små 
hjelpere og delte ut reflekser og pepperkaker til 
blide skoleelever. Vi oppfordrer alle til å bruke 
refleks – dette er en billig livsforsikring når du er 
ute i mørket.  

BLI SETT – BRUK REFLEKS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormøte om mobbing 

Vårens stormøte skal dreie seg om 
mobbing. Dessverre slipper heller 
ikke Bygdøy skole unna problemer 
med mobbing, og årets stormøte vil 
fokusere på dette. Skolen skal være 
et trygt og trivelig sted for barna, men 
det er det dessverre ikke for alle i 
dag. Altfor mange opplever mobbing, 
og vi må bli flinkere til å hjelpe disse 
barna. Her har vi voksne et spesielt 
ansvar for å bry oss og gjøre noe når 
vi ser at barn har det vondt, og vi 
håper at så mange som mulig setter 
av tid til å komme på stormøtet.  

Hvem som skal holde innlegg er ennå 
ikke fastsatt, men FAU regner med å 
få tak i engasjerende og 
kunnskapsrike personer.  

 

17. mai 2016:  
Barnetog i byen … 

Mange har sikkert fått med seg at 
Bygdøy skole skal gå i 17. mai tog i 
byen. Skolen feirer 90-års jubileum og 
er vi heldige blir kanskje Bygdøy en av 
de første skolene i toget. Endelig 
rekkefølge blir vanligvis først bestemt 
etter påske. Toget er langt og slitsomt 
for små føtter, så husk gode sko – 
penskoene kan man jo bruke senere 
på dagen. 

 

… og leker på folkemuseet 

Selv om det blir feiring i byen for små 
bygdøyboere, vil det også bli feiring på 
Folkemuseet etter at toget i byen er 
ferdig. Det blir skigåing og stylter og 
leker og pølser og is og….. ja, sånn 
som det "alltid" er. 

 

Litt om vårsemesteret 2016 


