
FAU møte 20. desember 2017 

 

Dato:  Onsdag 20. desember 2017 

Kl.slett: 18.00-20.00 

 

 

Referat 

 

1. Valg av referent og godkjenning av forrige møtereferat (15.11.2017) 

 

2.  Informasjon fra ass. rektor Christine 
Budsjett 2018 

Skolen får 1,140 mill mindre for neste skoleår. Dette vil etter all sannsynlighet medføre at skolen 

tvinges til å redusere bemanningen med anslagsvis 2 personer 

 

Trivselsundersøkelsen 

Språkbruk er fortsatt et problem, mens det er forbedring på en del andre områder. 9 av 165 elever sier 

de blir mobbet ukentlig. 5,5% i 2017, 4,6% i 2016, 7,2% i 2015. Alle de spurte sier de trives på skolen. 

 

Pilotprosjekt BAKS 

Christine undersøker status rundt dette. 

 

 

3.  Oppdatering fra Driftsstyret 

Leder for Driftsstyret, Astrid Giskegjerde, redegjorde rundt sakene som for tiden blir 

diskutert. Her ble det nevnt regnskapet for kommende driftsår, nybyggsaken, mobbing (lokal 

trivselsundersøkelse, nasjonale prøver og elevundersøkelsen). Astrid delte også ut et hefte 

som tar for seg skole og hjem samarbeid. 

 

 

4. Stormøte  

3. klasserepresentantene har enda ikke kommet frem til foredragsholdere for stormøte, 

tidspunkt er heller ikke satt. Dette begynner å haste litt. Noen innpsill til tema nevnt i møtet 

er: 

- Håndtering av mobbing i skolen (Geir Mosand, Erlend Moen) 

- Skole & hjem samarbeid 

- Læringsmiljøteamet (Tone Westvik) 

- Invitere Huk fotball, tennis 

 

5.  Økonomi og budsjett (inkl. resultat fra Aksjonsdagen) 

Tom vil sende ut oppdatert dokument som viser økonomien per 17 januar. Se eget vedlagt  

dokument for dette. 

 

6. Bordtennisbord 

FAU besluttet på møtet 20. desember å bevilge penger til nytt bordtennisbord ute. Håvard har 

hentet inn anbud på dette og forhandlet frem en god pris pålydende 12 631 kr. eks. mva. 

Skolen betaler ikke mva på kjøpet og FAU overfører penger til skolen. 

7. Forespørsel til FAU om økonomisk støtte  

Det er kjøpt inn Ipads til første trinn. Rektor ønsker å kjøpe iPads til andre trinn som et neste 

steg og gjentar at støtte fra FAU til dette er svært ønskelig. Vi har bedt rektor si litt om dette 

på møtet 17. januar slik at FAU kan ta stilling til hvor mye vi eventuelt kan gi i støtte. I og 



med at regnskapet er vedlagt separat kan vi gjøre denne vurderingen opp imot våre frie 

midler. 

 

Cathrine følger opp BAKS i forhold til deres ønskeliste ift leker og andre ting. Vi tar opp 

dette igjen på møtet 17. januar. 

 

Vi ble også enige om å engasjere elevrådet for å lage prioritet for neste halvår. Dette tar vi 

opp med elevrådet på SMU møtet 19 januar. 

 

8. Natteravn 

Det er kommet bekymringsmeldinger til i løpet av de 2 siste månedene rundt at 

ungdomsskolelever fra Bygdøy har oppført seg «utagerende,» og at det kan være behov for 

større tilstedeværelse på samlingspunkter på Bygdøy i helgene (f.eks Bygdøyhus, Huk). FAU 

og Bygdøy Skole er ikke en direkte part i denne saken men de øvre trinnene blir gjerne berørt. 

Ruseløkka skole organiserer Natteravnordning i områdene Frogner, Majorstuen, Ris, Vindern 

og Bygdøy. Men oppfølgingen mot Bygdøy har vært noe bengrenset. Derfor har det kommet 

et forslag om at både Huk idrettslag og FAU, som nærmiljø interessenter, kan frivilling være 

med å styrke denne Natteravnordningen, da med spesiell fokus på Bygdøy. FAU mente på 

møtet at dette først og fremst er mest aktuelt for foreldre med barn i de øverste trinnene. FAU 

ble derfor enige om at vi kan formidle kommunikasjon ut til foreldrene rundt dette slik at de 

som har interesse av å gå Natteravn på Bygdøy kan melde fra om dette til de som koordinerer 

dette på Ruseløkka. Hensikten er å sikre et trygt og sundt miljø blandt barn og ungdom på 

Bygdøy. Det er også en kjennsgjerning  at Bygdøy, spesielt på sommerhalvåret, tiltrekker seg 

mye ungdom fra hele Oslo. 

 

9. 7. klasse avslutningsfest 

Arnulf fortalte at 7. klasserepresentantene har påbegynt prosessen med å planlegge 

avslutningsfest for 7. klasse. 

 

10. BAKS 

Randi og Cathrine gir en oppdatering fra BAKS på 20. januarmøtet ettersom de ikke fikk 

gjennomført siste møte med Siri pga sykdom. 

 

11. FAU-nytt 

FAU-nytt ble ikke utgitt før jul, men vi ble enige om at Tom skriver dette på nyåret og sender 

ut til FAU. Dette er nå utført. 

 

12. Trafikk 

Som redegjort for i FAU-nytt er det utført flere aktiviteter rundt trafikksikring. 1. 

klasserepresentantene har i november-desember gjennomført både refleksdag og gå-til-

skoleuke. Klasse 4A og 7A gikk av med seieren. Klassene får 500 kr. hver i premie fra FAU.  

 

13. Skolegenser 

Steinar var ikke tilstede. Vi kommer tilbake til saken på neste møte. 

  

14. SMU 

Intet nytt fra SMU siden sist. Neste møte er 19. januar og referat følger på neste FAU møte i 

februar. 

 

Mvh Tom 


