
FAU møte Bestum skole 07. februar 2017 

Tilstede: FAU representanter fra følgende klasser var tilstede:1,2bc,3bc,4bca,5c,6a,7ca 

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 Siste nytt fra Rektor 

• Elevundersøkelse: Gjennomført på 5.-7. trinn.Se eget vedlegg. Svært gode 

resultater som skolen er veldig fornøyd med. Unntak mobbing.  

• Skolebidragsindikator: Se eget vedlegg.  

• Foreldreundersøkelse – skal gjennomføres av utdanningsdirektoratet. 

Gjennomføres før sommeren. Oppfordrer alle foreldre til å bidra på denne. 

Kommer som sms.  

• Ressursfordelingsmodell. Skolen mener de blir underfordelt fordi det er 

en vestkantskole. Modellen bør justeres slik at det blir større muligheter for 

fleksibilitet. Forslag til endring som ikke er til vår fordel. 

Sosiodemografiske kriterier.  

 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

• Referat fra forrige møte ble ikke sendt ut forkant – sendes ut på mail til 

godkjenning . 

 

 

3 Fra komiteene 

• Trafikkkomiteen: Spilt inn saker til driftsstyret (Bestumveien, Bestum 

skolevei, Holgerlystveien og Vækerøveien) Mediadekning av 

problematikken i Vækerøveien. Trafikkomiteen setter opp en oversikt over 

utfordringer rundt skolen og melde dette inn til driftsstyret som tar det 

videre med kommunen.  

• Finans og profilering/skoleavis: Startet arbeidet med årets skoleavis. 

• AKS-komite: Skikurs er i gang. Har komiteen vært involvert i endringene 

på AKS? 

• Bestumvenn: I gang med Bestumvenn på nett. Tar med seg utfordringer 

fra elevundersøkelsen – språkbruk 

• SMU: Har ikke hatt møte siden sist 

• Driftstyret: Se referat fra driftstyremøte påskolens nettsider  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Eventuelt 

• Skolens ledelse oppfordrer til å involvere ledelsen på henvendelser til 

klassen. Sett Pia og Merethe på kopi på mail til klassekontakten.  

  

 

 

 

 

 

 



 

5 Punkter til oppfølging: 

• Skolen ønsker at FAU kommer innspill til foreldremøtene. 

Bestumvenn på nett litt prematurt for vårens foreldremøter 

• Hvordan er foreldremøte opplegget til Bestumvenn fulgt opp på 

skolen?  

• Ta kontakt med klassekontakt i 2a som har ansvar for aktivitetsdagen 

• Ta kontakt med 3a som har ansvar for 17.mai arrangementet 

• Ta kontakt med trafikkomiteen og be de se på de ulike henvendelsene 

angående trafikk rundt skolen.  

 

   

6 Innkomne saker 

• Ingen innkomne saker.  

 

 

 

 


