
FAU møte Bestum skole 24. november 2015 

Tilstede: FAU representanter fra følgende klasser var tilstede: 1AB, 2AB, 3AC, 4ABC, 5ABC, 6A,7A 

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 Referat fra forrige FAU møte 

 Referat fra forrige møte godkjent 

 

2 Siste nytt fra Rektor: 

 Rektor presenterte resultater fra nasjonale prøver på 8.trinn. Skolen får 

resultatet fra alle 8.trinns elever som har gått på Bestum. Veldig gode 

resultater.  

o Lesing: 70 % på nivå 4 og 5 

o Engelsk: 76 % på nivå 4 og 5 

o Matte: 76 % på nivå 4 og 5 

 Gjennomgang av medarbeiderundersøkelse blent de ansatte på Bestum 

skole. Høy grad av trivsel og stolthet over egen arbeidsplass.  

 Det har kommet tilbakemeldinger fra noen foreldre om at det vises film i 

forbindelse med spising der anbefalt aldersgrense ikke overholdes. Skolen 

SKAL følge medietilsynets aldersgrenser. Lærerne bruker film i 

forbindelse med spising for å kunne gjennomføre elevsamtaler. Film 

brukes også som belønning og har også blitt brukt istedetfor utegym ved 

regnvær i perioden hvor gymsalen har vært ute av drift. Rektor gjør en ny 

gjennomgang av regler og aldersgrenser med lærerne.  

 

4 Presentasjon/status av hver komite/arbeidsgruppe 

 Driftsstyret har hatt ett møte siden sist: 

o Resultater fra nasjonale prøver 

o Resultater fra medarbeidersamtaler 

o Plan for arbeid med Bestumvenn 

o Tilsyn på bruk av assistenter i undervisningen.  

 Skolemiljøutvalget 

o Plan for Bestumvenn 

o Revidering av plan for psykososialt miljø 

 AKS-komiteen: 

o Lav interesse for alpinkurs. Oppfordrer alle FAU representanter til 

å sende ut en påminnelse om påmelding, 

 Trafikkomiteen 

o Stiller seg bak anbefaling fra Trygg trafikk angående sykling.  

o Tilbakemelding fra klassene: det er mange som parkerer foran 

porten - dette er ikke lov.  

o Trafikkomiteen oppfordret til å vurdere hvilke steder rundt skolen 

som bør ha trafikkvakt.  

 Bestumvenn 

o Samarbeid mellom skole og hjem 

o Innspill: Skille mellom gågruppe og vennskapsgruppe 

o Oppfordre til å holde på vennskapsgrupper hele barneskolen. I de 

øverste klassetrinnene kan man ha større grupper. Barna kan 

organisere mere selv.  

 

 

Referatet fra 

driftstyremøtet er 

tilgjengelig på skolens 

sider. Sendes også ut 

med dette referatet. 

 

 

 

 

 

 

 



o Forslag til klasseaktiviteter i planen 

o Skolen har laget en plan for hvordan de skal bruke Bestumvenn i 

undervisningen: Fadderaktiviteter, samlingsstund, juleverksted, 

tegnekonkurranse.  

o Aktiviteter for foresatte: Tema på vårens foreldremøte. Lage et 

spill med verdispørsmål som kan spilles av voksne og barn.  

o Spørsmål til foreldrene i skoleavisen: Hva er en god 

bestumvennforelder? Kan halloween være en sak for foreldrene i 

Bestumvenn? 

 Julegrankomiteen 

o I rute til julegrantenning i desember. 

 

5 Budsjett/økonomi 

 Skolen er veldig positive til digital skoleavis. Nytt møte med skolen 

7.desember. Det er behov for et medlem til i skoleaviskomiteen - ta kontakt 

med din FAU representant hvis du er interessert i å være med.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Eventuelt 

 Kurs/foredrag om nettvett: Redd Barna har sluttet med denne typen kurs. 

Medietilsynet arrangerer ikke denne typen kurs. 6. og 7. klasse får kurs fra 

brukhue.com. Vi går en runde til med barnavakten.no, Har dårlig erfaring 

med kurs fra disse.  

 Gudstjenester i skoletiden: Har vært diskusjon i media i forbindelse med 

julegudstjeneste. Det har vært en gjennomgang av regelverket nasjonalt. 

Som følge av dette er det gjort endringer som fører til at man må melde seg 

på gudstjeneste istedenfor av. Det vil være alternativt opplegg for de som 

ikke ønsker å gå i kirken.  

 

 

  

 

 

7 Innmeldte saker fra klassene/FAU representantene 

 Deltakelse i byens 17.mai tog: Det har kommet spørsmål om frekvensen av 

deltakelse i 17.mai tog i Oslo sentrum. Det blir hektisk for de som skal 

være med å arrangere 17.maifeiring på skolen. FAU har aktivt tatt stilling 

til at de ønsker å delta i byen hvert år. 17.maikomiteen vurderer om de kan 

utsette arrangementet på skolen.  

  

 

 

 

 

 

 

 



8 Punkter til oppfølging: 

 Spørsmål om skolekorpsets metoder for rekruttering. Deler ut boller og 

cola på skolen for å skaffe nye medlemmer. FAU gir tilbakemelding til 

korpset om at det har kommet reaksjoner på utdeling av sukkerholdige 

varer i skoletiden. 

 

 

 

 


