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Venner? 
 

Vennegrupper er et hyggelig hver-

dagsmøte og en sosial investering i 

fremtiden for barna våre. Venne-

grupper er rett og slett et effektivt 

anti-mobbe-tiltak. 

 

Vennegrupper funker 

Når både barn og foreldre blir kjent, 

skapes det sterke og varige felleskap.   
 

Vennegrupper er et lavterskeltiltak, 

som bidrar til å bygge broer mellom 

elever som ikke nødvendigvis kjenner 

hverandre så godt, og foreldre. 

 

Hektisk hverdag 

Selv i en hektisk hverdag med aktive 

barn bør vennegrupper prioriteres, 

helst slik at man får til ett treff i 

måneden. Husk likevel, at dersom det 

er vanskelig å finne et egnet tidspunkt 

er litt alltid bedre enn ingenting. 

 

Husk også at treffene ikke behøver å 

være rett er skolen eller på hverdager. 

Avtal i gruppen hva som passer for 

dere.  

 

Vårt ansvar 

At treffene gjennomføres er uteluk-

kende vårt ansvar. Det må vi ta. 
 

  

 

Nytt fra FAU 

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Store barn 
 

De større barna kan gjerne ha 

vennegrupper på tvers av klassene. 

 

På 5. trinn regner man med at alle i 

klassen har vært på vennegruppe 

med hverandre. Når man starter opp 

i storskolen er det fint for elevene og 

utvide vennekretsen på tvers av 

trinnet.  

 

På ungdomsskolen, noen år senere, 

blir klassene splittet og satt sammen 

med elever fra andre skoler. Da er 

det godt for både elever og foreldre 

å ha vennskap på tvers av klasse a, 

b eller c. 

 

Stormøte 
 

FAU arbeider for et stormøte i løpet av mars. Fokus blir på mobbing, konsekvenser og hva som 

kan gjøres. Det blir debatt og spennende foredragsholdere.  

 

Følg med – mer informasjon kommer snart. 
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Trivselsregler 

Elevene har selv vært med på å lage trivselsregler. Etter at «fotball og lek 

i alle timer» og «mer fri» var vraket, fant elevene frem til noen ganske 

fantastiske regler, nemlig; 

 

Vi respekterer hverandre og inkluderer hverandre    

Vi er gode forbilder 

Vi er venner og leker fint sammen    

Vi arbeider hardt og har tydelige mål 

 

Plassmangel  
 

Bygdøy Skole har plassmangel og er dimensjonert for et lavere elevantall enn de 
408 elevene som går på skolen per dags dato.  

Siden 2012 har skolens organer fremmet en sak om utvidelse uten at dette har ledet frem til 

en beslutning om å iverksette utbygging. Det har vært uttrykt støtte til et nytt skolebygg fra 

både byrådspartiene og opposisjonen. En feilaktig prognose fra UDE i mai 2015 sendte 

tilbygget på Bygdøy Skole ut av skolebehovsplanen for 2016-2026.  

En ny prognose hevet elevtallet på Bygdøy Skole fra 366 elever til 431 i 2020. Med bakgrunn 

i dette arbeider derfor skoleadministrasjonen, driftsstyret og FAU aktivt for at Bygdøy Skoles 
nye tilbygg skal komme inn i den nye skolebehovsplanen som kommer i 2017.  

Representanter fra driftsstyret og FAU hadde før jul et møte med Kultur- og Utdannings-
komiteen/bystyret hvor situasjonen ved skolen ble gjennomgått.  

Tilbakemeldingene fra dette møtet var positive, men i tråd med god politikerånd, uten løfter.  

Vi har i ettertid fått melding om at UDE på tross av manglende vedtak jobber med 
byggesaken for Bygdøy Skole.  

FAU vil fortsette arbeidet med å støtte denne prosessen. 
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Bygdøy på topp  
 

Bygdøy skole er helt i toppen i Oslo – denne gang med kjøring til skolen. 

Mange foreldre er bekymret over barnas trafikksikkerhet på vei til- og fra skolen. 

Dessverre har vi foreldre i stor grad oss selv å takke, og en telling foretatt av kommunen 

for en tid tilbake viste at foreldre på Bygdøy ligger helt i toppen når det gjelder bilbruk til 
skolen. Dette er ikke en plassering vi bør være stolte av! 

FAU er i likhet med mange foreldre bekymret over trafikkaoset utenfor skolen om 

morgenen. Spesielt i Strømsborgveien er trafikken unødvendig stor og farlig, og gående 

elever blir utsatt for helt unødig fare.  

1. La barna gå til skolen! 

2. Hvis du kjører til skolen, så husk at det ikke er livsnødvendig å parkere maks 30 
meter fra porten  

Å gå er sosialt og gir en tryggere skolevei for alle! Allier dere med familier i nabolaget og 

dann gjerne følgegrupper for de yngste elevene. Det å gå sammen til skolen, gir en god 

start på dagen. 
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Psykososialt miljø Bygdøy skole 
 

Bygdøy skole arbeider strukturert og offensivt med elevenes psykososiale miljø for tiden. Etter at 

elevundersøkelsen for 2015 viste at mange av elevene på 5. – 7. trinn melder om mobbing i stor 

eller liten grad, tok skolen dette temaet med i årets strategiske plan. Den strategiske planen og 
videre arbeid har blant annet vært kompetanseheving i personalet.  

Vi bygger kompetanse ved å se hva forskning viser og vurderer hvor vi er i forhold til den. Vi snur 

alle stener og sjekker at vi bygger relasjoner til elevene, og at vi er konsekvente med tanke på de 

standarder vi har for undervisning og friminutt. Vi følges opp av Læringsmiljøteamet i 

Utdanningsetaten, som gir forelesninger, råd og veiledning både til ledelsen og til personalet.  

BAKS er selvfølgelig også med i dette arbeidet. Elevene er involvert, og det viktigste er deres 
stemme inn i elevråd, skolemiljøutvalg og FAU.  

Årets elevundersøkelse viser en fremgang på stort sett alle områder. Også mobbetallene er 

betydelig bedre. Men, vi kan ikke si oss fornøyd før det er 0% av elevene på Bygdøy som sier at 
de blir mobbet.  

Jeg har stor tro på at alt vi gjør, med timeplanfestet "Det er mitt valg", med elevinvolvering, 

styrket bevissthet og godt samarbeid på alle hold, skal vise bedre tall. Jeg satser på et opprykk til 
Tippeligaen! 

Hilsen rektor Svein   

 


