
FAU møte Bestum skole 08. november 2016 

Tilstede: FAU representanter fra følgende klasser var tilstede: 2AC, 3BC, 4ABC, 5ABC, 6ABC, 7A 

Referent: Kristian Taraldsen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 Siste nytt fra Rektor : 

• Problemer med bygget. Det har ingen ende. Uenighet om hvem som skal ta 

regningen; Skolen eller Undervisningsbygg? Hadde årlig leietakermøte i 

dag. Mange av avvikene er nå på plass.  

o Varmen ser ut til å være mer stabil. Tas med forbehold, da vi ikke 

har hatt ordentlig sprengkulde ennå. 

o Muligens penger igjen på årets budsjett for å reparere 

varmepumpen snarest. 

o Vanninntrenging grunnet store nedbørsmengder. 

Underdimensjonert drenering. Det jobbes med å finne permanent 

løsning. Foreløpig benyttes kriseløsninger. 

o Endelig får vi ny solavskjerming i A-bygget. 

• Skolen er så godt som fylt til randen. Det er ikke plass til mer enn et par 

elever på hele skolen. 

• Kommunikasjon. Skolen er relativt god til å bruke It’s Learning. 

Informasjon om skolens kanaler finnes under IKT på skolens hjemmeside. 

Rektor redegjorde. Kommentar fra salen om at skolens system for å melde 

fra om at en elev ikke er kommet på skolen ikke er godt nok. Rektor viste 

til at dette er Osloskolens standard for hvordan slike situasjoner skal 

håndteres. Hilde oppfordret de som er misfornøyde om å henvende seg 

direkte til UDE for å melde inn eventuell misnøye. 

 



 

Facebook er ikke informasjonskanal for skolen. 

• Det har vært en god start på skoleåret 2016/17. 

2   

3 Velkommen til gamle og nye medlemmer 

• Presentasjon av alle medlemmer i FAU 

• Litt om FAU og de ulike komiteene. 

 

 

 

5 Fra komiteene 

• Trafikkkomiteen: Store utfordringer med hensyn til kjøring til og fra 

skolen.  

• Finans og profilering/skoleavis: Gruppen fra i fjor fortsetter. Det har 

kommet inn mindre foreldrebetalinger enn i 2015. Ny oppfordring ut på FB 

om betaling av skoleavis. Det vil i 2017 bli mulig og betale skoleavisen 

med VIPPS.  

• AKS-komite: Trenger nye medlemmer, fortrinnsvis fra 2. og 4.trinn. Nytt 

reoresentant fra 1. trinn, Magali Le Bomin.   

• SMU-utvalget: Har hatt ett møte siden sist.  

o Elevrådet informerte om Bestumbenken. Den er lite brukt. 

Elevrådet skal besøke 1.klasse og informere om benken. Fokusere 

mer på bruk av benken til å bli kjent med andre elever enn de man 

vanligvis er sammen med.  

o Nytt søppelkassebygg på nedsiden av skolen. Låses utenom 
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skolens åpningstid.  

6 Status - tatt opp siden sist 

• Bestumvenn på nett - skolen er veldig positive til dette. 

  

 

 

7 Eventuelt 

• Stiftelsen Bestevenn er avviklet og ønsker og overføre sine midler til 

Bestum FAU. FAU ønsker at beløpet skal øremerkes til noe skolen trenger 

istedetfor at det forvinner i genrelle utgifter. FAU involverer elevrådet i 

beslutningen om hva pengene skal brukes til.  

• FAU har sendt ut temaer til høstens foreldremøter og oppfordret klassene 

til å diskutere temaene på klassedelen av foreldremøtene: 

o Økonomi/klassekasse - retningslinjer for innsamling av penger til 

leirskole 

o Trafikkvakter 

o Vennskapsgrupper 

o Markeringer(Halloween, bursdager etc) 

o Mottak av nye elever og foreldre i klassen 

• Ønske om flere produkter i skolemelkordningen. Skolen har ikke kapasitet 

til å tilby flere produkter enn de gjør i dag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

8 Punkter til oppfølging: 

• Redigert plan for psykososialt miljø skal opp til godkjenning i 

Driftsstyret 21.09.2016. Planen gjennomgås på neste FAU møte 

• Ønske om en oversikt over hvem som sitter i hvilken komitee - dette 

kan legges ut på FAUs infosider på itslearning 

• Søke etter komiteemedlemmer på FB. Mangler medlemmer i AKS-

komiteen og kanskje i trafikkomiteen.  

• Kan vi hjelpe skolen med å minimere antall kommunikasjonskanaler? 

• Veldig mange kanaler avhengig av hva du skal kommunisere, når og 

til hvem.  

 

9 Innkomne saker 

• Rykter om nytt slagord. "Skal du bli noe må du lære, og å 

lære er hardt arbeid". Noen liker ikke dette, men skolen 

referer til en professor som har kommet med dette sitatet. 

Det brukes av noen lærere for å vise at man må jobbe med 

skolearbeid bade hjemme og på skolen.  

 

 

 

 


