
 

 

 

 

  
Nytt fra FAU Høst 2016 

Vel overstått skolestart og høst-

ferie. Arbeidet i FAU går sin vante 

gang. 

Tusen takk til Telefonkatalog-gjengen, 

som sørget for en rekordtidlig 

distribusjon. Takk til nye og gamle 

trofaste annonsører. Katalogen er ved 

siden av Aksjonsdagen den største 

inntektskilden til FAU og muliggjør 

økonomisk sponsing og støtte til 

elevenes beste.  

Aksjonsdagen og Refleksaksjonen er i 

rute. Mye annet smått og stort er i 

arbeid.  

Bygdøy skole har et engasjert og 

aktivt foreldre-støtteapparat. Tusen 

takk for strålende innsats til alle 

foreldre som påtar seg «det store-lille 

ekstra» 

Sosialt miljø i fokus 

I år har FAU i likhet med skolen satt 

det psykososiale skole-miljøet spesielt 

på agendaen. På Bygdøy skole jobbes 

det for at alle elever skal oppleve et 

trygt og godt skolemiljø hver dag.  

Skolens lokale trivselsundersøkelse 

ble gjennomført i uke 42 og den 

nasjonale Elevundersøkelsen gjen-

nomføres i uke 48.   

Bygdøy Skole er på ingen måte «verst 

i klassen», men det er absolutt ting 

som kan gjøres bedre eller annerledes 

for å øke trivsel og dermed også 

læring ytterligere.  November-FAU-

møtet har dette som særskilt tema.  

Alle oppfordres til å komme med 

innspill direkte til oss i FAU eller via 

klassekontakt eller klassestyrer. 

 

bredt panel av inviterte gjester og mange 

interessante temaer som ble belyst. Det var 

god oppslutning på møtet, med mange gode 

innlegg og spørsmål fra salen og vi håper 

publikum fikk med seg noe lærdom hjem 

denne kvelden.  

17. mai ble en kald, men fin dag. Sammen 

med skolen spleiset vi på lydanlegg slik at 



 

 

 

  

Aksjonsdagen onsdag 09. november 

Uke 45 er Grunnskolens uke over hele landet. På Bygdøy skole markeres 

uken særlig med Aksjonsdagen, onsdag 09. november. Formålet er ”å 

synliggjøre og stimulere hjem-skole-samarbeidet og åpne skolen for 

lokalsamfunnet; bidra til prosjekter for barn i fattige land; og bidra til å 

skaffe midler til FAUs arbeid.”  

FAU forenkler i år arrangementet noe ved å gjøre dette til en utstilling av 

elevenes kunst og håndverk. I stedet for å kjøpe produkter, betaler de 

voksne besøkende en inngangsavgift (kr 100,-). I tillegg selges pølser og 

brød og 6. trinns egenproduserte og etter ryktene å dømme, svært gode 

grønnsakssuppe. Kunstverkene stilles ut trinnvis i hver sine klasserom. I 

klasserommene blir det mulig å sitte ned, kjøpe boller, kaker, saft og kaffe, 

og delta i lotteri. I samlingssalen er det en fellesutstilling av kunsthåndverk, 

og i gymsalen blir det alla barnas favoritt; loppemarked.  

Elevrådet har bestemt at UNICEF er tema for årets aksjon. Elevene har den 

siste uken jobbet med og lært om UNICEF og FNs barnekonvensjon. 

Inntektene fra Aksjonsdagen skal deles mellom UNICEF og Bygdøy FAU.  

Ta med mange 10- og 20-kroner. I år er det også mulig å betale med VIPPS. 

(Aksjonsdagens VIPPS-konto har nr: 72915).  

 

Velkommen til alle! 

 

 



 

 

 

 

  

Bygdøy skoles venner 

Bygdøy skoles venner ble opprettet 

våren 2016 etter initiativ fra FAU. 

Foreningen er en frittstående 

støtteorganisasjon som i samarbeid 

med skolen vil identifisere og bidra til 

finansiering av prosjekter og tiltak 

som kommer skolen og elevene til 

gode.  

Venneforeningen har en kontingent 

på kr. 100 pr. år for støttemedlemmer, 

og kr. 300 for familiemedlemskap. I 

tillegg til denne innmeldings-

kontingenten tar foreningen hjertelig i 

mot alle gaver man måtte ønske å gi.  

Alle beløp innbetales til foreningens 

bankkonto via nettbank med 

kontonummer 1503.80.37339 eller 

Vipps til 46056.                            

Husk refleks 

Sammen med vintermørket kom-

mer årets refleksaksjon!  

Onsdag 23. november fra 08.00-

08.30 deler FAU ut flotte Bygdøy 

skole-reflekser til alle elevene. Det blir 

også fakler og pepperkaker i mørket. 

 

Husk at fra nå og noen måneder 

fremover er det helt nødvendig med 

refleks for å bli sett av bilistene! FAU 

v/ 1. klasse håper at alle er flinke til å 

bruke refleksene både til og fra 

skolen. 

 

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. 



 

 

 

  KODEKLUBB  

Den nystartede kodeklubben er et gratis tilbud for barn som går i 4. – 7. trinn. På 

kodeklubben lærer man å lage egne spill og enkle roboter.  Kodeklubben har blitt 

veldig godt mottatt og klubben håper at enda flere melder seg på til vårsemesteret.  

Vi lar et av barna forklare hva det er: ”Vi lærer å lage spill på data, og det er 

overraskende vanskelig å lage et spill, og det som overrasket meg mest var hvor dårlig 

spillet mitt ble. Man kan også gå inn på spill som andre har laget og jeg ble skikkelig 

imponert over hvor bra spill andre hadde laget. Og jeg tror det må ta minst et halvt år å 

lage et skikkelig bra spill sånn som for eksempel PewDiePie’s Tube Simulator og Clash 

of Clans. 

Jeg kommer til å fortsette å gå på Kodeklubben for å bli bedre til å lage spill og så er 

det gøy fordi alle vennene mine går der også." 

Kodeklubben har egen facebookside, https://www.facebook.com/bygdoykode/ 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er det egentlig FAU driver med??? 

 

Foreldretiltak 

  Samarbeid med skolen 

 Har du spørsmål eller vil du bidra, ta kontakt med representanten for din klasse! 

Har du spørsmål, ta kontakt med representanten for din klas 

Gjenglemt tøy    Trafikksikring 

   Samarbeid og dialog med BAKS  

Arrangere aksjonsdagen 

Stormøte           Sosiale tiltak 

Telefonkatalogen 17. mai arrangementet 

     Avslutningsfest for 7. klassene 

    Bilblioteket  Økonomisk støtte 

  Ungdomsskolemøte    …og mye mer 

     

https://www.facebook.com/bygdoykode/

