
FAU møte Bestum skole 15. mars 2016 

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

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 Referat fra forrige FAU møte 

 Referat fra forrige møte godkjent 

 

2 Siste nytt fra Rektor (Hilde refererte): 

 God stemning på skolen. Positive resultater på elevundersøkelse og 

medarbeiderundersøkelsen - lite konflikter.  

 Gode resultater på AKS-undersøkelsen(se mer om dette senere) 

 Fredag 15.april er den planleggingsdag og lærerne skal ha seminar med 

psykososialt miljø som tema.  

 

4 Presentasjon/status av hver komite/arbeidsgruppe.  

 Trafikk-komiteen: 

 Aktivitesdag:  

o Aktivitetsdagen ble gjennomført fredag 4.mars - skøytedag på 

Ullernbanen. Vellykket arrangement - godt planlagt og godt 

gjennomført. Det har kommet tilbakemelding i etterkant om at det 

er vanskelig å skaffe foreldre i noen klasser.  Dette ble diskutert 

og FAU konkluderer med at man fortsatt ønsker å gjennomføre 

aktivitetsdagen men har følgende anbefalinger til fremtidige 

komiteer: 

 Sett dato så tidlig som mulig - da er det enklere og skaffe 

seg fri til å være med å bidra. 

 Vurdere om det er gjennomførbart og sette av litt mer tid 

på isen til de minste barna.  

 Det er ingen bestemmelser om at dette skal være en 

skøytedag - komiteen står fritt til å bestemme tidspunkt 

og innhold.  

 Man trenger ikke like mange voksne til å stille opp fra 7. 

trinn som fra 1. trinn.  

 Kan man bruke fadderne(5.trinn) istedetfor foreldre som 

på skidagen? 

 Ballkomite: 

o Tema på foreldremøtene - dempe klespresset. Antrekket på ballet 

skal være pent, men det er ikke nødvendig med ballkjoler.  

o 6.trinns foreldre skal stille som vakter på sommerballet - husk å 

informere og fordele vakter på foreldremøte 17.mars.  

o Ballet gjennomføres onsdag 22.juni.  

 17. mai komiteen: 

o Godt igang med planleggingen av årets 17.mai arrangement. 

Avklaringer: Det er 17.mai komiteen som har ansvar for å skaffe 

hovedtaler - årets komite oppdaterer erfaringsnotatet med info om 

dette.  

o Alle foreldre, elever og ansatte kan nominere til årets bestumer, 

og det er FAU styret som beslutter.  

o Etterlyse premier til 17.mai arrangementet i egen mail - så tidlig 

som mulig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfordre til nominasjoner av 

årets Bestumer. 



 Skoleaviskomiteen: 
o Har kommet godt igang med arbeidet. Avtale med trykkeri er på 

plass. Har utarbeidet en Veiledning til skoleavis som 

kommuniseres ut til elever, lærere og foresatte som ønsker å bidra 

til skoleavisen. Sponsorinntektene begynner å komme inn. 

Oppfordrer alle som ønsker og har mulighet til å bidra som 

annonsører i skoleavisen.   

 Bestumvenn:  

o Vennebenken er på vei. Elevrådet har vært på Lilleborg skole og 

lyttet på deres erfaringer med vennebenk. Forbereder introduksjon 

og avduking av vennebenken iløpet av våren.  

o Aktiviteter på alle trinn knyttet til Bestumvenn.  

 AKS-komiteen: 

o Skikurs gjennomført med ca. 50 deltagere. Positive 

tilbakemeldinger på kurset. Det oppleves at skiskolen er flinke til 

å dele opp i grupper etter ferdighetsnivå slik at alle får en tilpasset 

opplæring.  

o Det vil bli gjennomført seilkurs i KNS regi vår/sommer 2016.  

o Gode resultater på brukerundersøkelsen fra AKS. 

Tilbakemeldinger på at det ønskes mer informasjon om tilbudet 

og hva de holder på med på AKS.  

o Utkryss fungerer veldig bra. Det er strengt, men dette oppleves 

som positivt.  

 Driftsstyret: 

o Elevrådet får skryt - engasjerte elever med et positivt fokus.  

o Positive resultater på leseprøve - lang over Oslogjennomsnittet.  

o Lærerne på Bestum ønsker og videreføre Osloprøvene da dette er 

et godt verktøy for kartlegge elevene. Lærerne er ikk opptatt av å 

sammenligne resultatene med andre skoler.  

o Innstramminger i budsjett - skolen har et lite overskudd med seg 

inn i 2016.  

o Nye regler for sykling, må oppdatere skolens ordensreglement 

med disse nye reglene. Anbefalingene for Bestum skole tar 

utgangspunkt i Trygg trafikk sine anbefalinger. Anbefaler at alle 

foreldre sykler sammen med barna til skolen før de får prøve seg 

på egen hånd. Påbudt å bruke hjelm når man sykler til skolen.  

o Har vurdert to alternativer for vurdering av barnas 

svømmeferdigheter. Alt.1: Ferdighetsprøve i svømming på slutten 

av 4.trinn. Alt.2: Generell vurdering av ferdigheter iløpet av 

svømmeundervisningen i 4. trinn. DS konkluderer med at de 

anbefaler alt. 2 men understreker at det viktigste er at man 

fortsetter med svømmeundervisning til alle barna kan svømme. 

o Bestum skole har gode resultater på skriving. Har deltatt på norm-

prosjekt for å løfte skriveferdigheter. Lærerne på Bestum benyttes 

nå som ressurspersoner for å formidle dette prosjektet til andre 

skoler i Oslo. Lærerne melder selv om at de gjennom prosjektet 

har fått gode verktøy for å gi gode og riktige tilbakemeldinger til 

elevene - dette gir gode resultater fra elevene.   

 

 

 

5 Budsjett/økonomi 

 Ingen nyheter fra forrige møte. 

 

 

 

 

 



 

 

6 Eventuelt 

  

  

 

 

7 Innmeldte saker fra klassene/FAU representantene 

 Det mangler toalettseter på alle jentetoalettene på skolen. Hilde sjekker 

med skolen.  

 Ønske om tilbud om kjøleskap og catering. FAU har diskutert dette med 

skolen tidligere og det er ikke plass til kjøleskap i alle klasserommene, 

heller ikke i gangene pga brannsikkerhet. Det er for stor utfordringer 

knyttet til logistikk ved en eventuell cateringløsning som gjør at skolen 

ikke ønsker dette.  

 Møte i kommunalt foreldreutvalg onsdag 16.mars klokken 18-20. Tema for 

møte er todelt: Matte og integrasjon. Møtet arrangeres i utdanningsetatens 

lokaler på Helsfyr.  

  

 

 

 

 

 

 

 

8 Punkter til oppfølging: 

 Etterlyse forslag til nominasjoner av årets Bestumer.  

 Foreslå for kontaktlærer/FAU-representant på hvert klassetrinn at de 

forbereder klassen på hvilke dugnader de skal stille på iløpet av året.  

 Vi trenger ny representanter til styret i FAU - oppfordrer alle til å 

snakke med aktuelle kandidater, eventuelt komme med forslag til 

dagens styre slik at de kan ta kontakt.  

 Innvitere elevrådet til årets siste FAU møte i mai.  

 

 

 

 


