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Aksjonsdagen 2018
Tusen takk til alle barn og voksne som gjorde årets Aksjonsdag til en stor 

suksess! 

Aksjonsdagen 2018 gikk av stabelen onsdag 7 november. Etter å ha trukket fra alle
utgifter er overskuddet på kr 72 000,-. Et flott resultat!

Overskuddet blir delt mellom Bygdøy Skoles FAU og Milgis Trust. 

FAU bruker sin del av bidraget til forskjellige faste kostnader, som 17. mai, buss til

skidagen, 7. klasse-avslutningen, foreleser til stormøte,  lydanlegg i samlingssalen, nye 

spill og leker til BAKS, klatrestativer, nettbrett osv. Både Elevrådet og ledelsen kan søke 

FAU om midler. Pengene som samles inn kommer alle elevene tilgode. 

Milgis Trust vil bruke sitt bidrag til å vedlikeholde og bygge et nytt skolebygg i 

fjellområdet Suruan. Takket være Bygdøy skole bidrag vil barna få en etterlengtet skole, 

nye lærerkrefter og læremidler. 

Elevene og skolen vil få jevnlig tilbakemeldinger om arbeidet. Et håp er at Bygdøy Skole 

vil fortsette å gi bidrag fra Aksjonsdagen i årene fremover. 

FAU vil gjerne takke alle foreldre som har stilt opp med bakevarer, premier, salgsvakter 
og opprydding. Tusen takk til alle elevene som viste frem sin kunst i samlingssalen, laget 
suppe, gav lopper, kjøpte og solgte lodd, muffins, pølser og boller. 

Tusen takk til alle lærerne og skoleledelsen som har satt Milgis Trust på 

undervisningsplanen, organisert klasserommene, rigget utstillingen og gjort i stand 

gymsalen. 

Nytt fra FAU 
Høstsemesteret 2018

FAU har som vanlig jobbet med en rekke ting. Vi har produsert årets telefonkatalog som 
har bidratt til inntekter og vi arrangerte aksjonsdag som vi har fått gode 
tilbakemeldinger på. I tillegg har vi vært engasjert i trafikksikring i og rundt skolen, samt 
bidratt med økonomisk støtte til både skole- og BAKS aktiviteter. 

FAU oppgavene er fordelt trinnvis og vi har et fast møte en gang i måneden. Vi har en 
tett dialog med både skolen og BAKS knyttet opp imot faste oppgaver gjennom året, og 
saker som oppstår løpende. Til slutt vil vi gjerne fremheve den flotte jobben rektor Svein og 
skolens ansatte gjør for våre barns ve og vel.
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Vennegruppe
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 etter 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. 

Foreldredrevet 
bibliotek

Skolens bibliotek er åpent  torsdager 
kl 13.30 - 16.30. Tilbudet er 
foreldredrevet og er primært for 
1.-4. klasse som er på BAKS og på 
grunn av utvalget av bøker.

Stormøte 20. mars 2019 - hold av datoen!
FAU arbeider for et stormøte 20. mars 2019 kl 18-20 hvor det blir satt fokus på nettbruk 
og psykisk helse!

Følg med – mer informasjon kommer snart. 
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Trafikksikkerhet

FAU arbeider på flere plan for å sikre en trygg skolevei for elevene. 

Mange foreldre er bekymret over barnas trafikksikkerhet på vei til- og fra skolen. Trafikken 
er tidvis tett, tilførselsveiene er gjerne uoversiktelige med smale fortau. Barn må krysse 
traffikerte veier, farten på bilene er oftte for høy, bussene er romstore og høye hekker kan 
gi dårlig oversikt.  

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

morgenen. Det oppfordes nok en gang om at foreldrene samarbeider om å finne

løsninger for at barn kan gå til skolen. Gågrupper, spesielt i de lavere trinnene hvor

foreldrene kan fordele dager mellom seg er en mulig løsning. Det å gå sammen til skolen, 

gir en god start på dagen. 

FAU delte ut både refleks og pepperkaker til barn og voksne tidligere i høst.

FAU har også dialog med Oslo Kommune og Bymiljøetaten rundt senkning av fartsgrenser i 

busstraseen og generell trafikksikring på de mest utsatte stedene. 



Første halvår skoleåret 2018/2019

Vi arbeider hardt og har tydelige mål

Utbygging av Bygdøy Skole 

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

Si den 20 12 har  skolen s organ er fre  mmet en  sak o m utvid else 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 derimot hevet elevtallet på Bygdøy Skole fra 366 elever til 431 i 2020. Med 

bakgrunn i dette arbeider har derfor skoleadministrasjonen, driftsstyret og FAU jobbet aktivt 

for at Bygdøy Skoles nye tilbygg skal komme inn i den nye skolebehovsplanen. Og på 

bakgrunn av denne innsatsen er Bygdøy Skole nå inne på listen over skoler i Oslo som 

planlegges å utvides. 

I skolebehovsplanen 2017-2026 fattet bystyret følgende vedtak: Bystyret ber byrådet 

vurdere utvidelse av Bygdøy Skole i forbindelse med neste rullering av skolebehovsplanen. I 

skolebehovsplanen 2018-2027 står det: «Utvidelse av Bygdøy Skole er nå satt igang, som 

tidligere utredet og prosjektert. Regulering medfører at ferdigstillelse planlegges til 

desember 2020.» 

Slik det ser ut pr i dag planlegges ferdigstillelse tidligst til skolestart 2021. Etter at 
planforslaget var ute til offentlig ettersyn er det stilt krav om at det reguleres inn ny gymsal i 
underetasje av det nye bygget, samt at det  etableres fortau langs Bygdøy Kapellvei. 
Saksgang kan følges på Oslo kommunes hjemmesider under saksinnsyn/Strømsborgveien 
12.



Før

FAU vil benytte anledningen til å takke for en fantastisk flott juleforestilling, og samtidig ønske 
alle en riktig god jul og godt nytt år!




