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  SAKER KOMMENTARER 

1 Referat fra forrige FAU møte 

 Referat fra forrige møte godkjent 

 

2 Siste nytt fra Rektor: 

 Det er fortsatt problemer med varme og ventilasjon. Dette har høy prioritet 

hos Undervisningsbygg og undervisningsetaten. Det er aller værst i B-

bygget.  

 Veldig gode resultater på nasjonale prøver i 5.trinn. Bestum skole har hatt 

som mål å komme under 6% på mestringsnivå 1 i engelsk. Dette målet ble 

nådd på siste prøve. I lesing kom 96 % på de to øverste mestringsnivåene, i 

matte kom 92% på de to øverste mestringsnivåene.  

 Gode resultater på elevundersøkelsen 2015. Signifikant over gjennomsnitt 

for Oslo. Betydelig forbedring på mobbing. Tallet på elever som 

rapporterer at de blir mobbet 1 eller flere ganger i uken er redusert fra 2.8% 

til 1.8. Vi jobber videre med Bestumvenn for å redusere dette tallet 

ytterligere. Skolen går i dybden på tallene fra undersøkelsenog ser hva de 

kan gjøre med de negative tallene.  

 Lesekonkurranse i 2., 3. og 4. trinn. Denne konkurransen gjennomføres 

fordi det er viktig med mengdetrening. Lærerne på disse trinnene merker at 

ferier påvirker leseferdighetene. Konkurransen er ment som motivasjon, 

eleven skal registrere hvor mange minutter han/hun leser og det skal ikke 

være noe press. Målet med konkurransen er ikke å lese flest mulig sider på 

kortest mulig tid, men at elevene skal bruke litt tid på lesing hver dag i 

ferier.  

 

4 Presentasjon/status av hver komite/arbeidsgruppe.  

 Trafikk-komiteen:  

o Har sett på Statens Vegvesen sine anbefalinger i forhold til 

sykling til skolen.  Tema på vårens foreldremøter.  

o Revidering av skolens ordensregler -det er ønskelig med en 

anbefaling fra trafikk-komiteen som kan legges til i 

ordensreglene. 

o Ser på muligheten for å fremskyndesykkelprøven til begynnelsen 

av 5.klasse.  

 Aktivitesdag:  

o Venter på tilbakemelding fra skolen om den ønskede datoen 

passer.  

o Undersøker omd et skal være deltagelse fra lærerne 

 Ballkomite: 

o Informere om at det ikke er et tradisjonelt ball med ballkjoler og 

mørk dress. Pent sommerantrekk. Informere på foreldremøte.  

 17. mai komiteen: 

o 3. og 5. klasse har ansvar for 17.mai arrangementet. Klassekontakt 

i 3A har ansvar for å kalle inn til første møte. Det finnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



erfaringsnotater fra tidligere arrangementer.  

o  

 Skoleaviskomiteen: 

o Vanskelig med inntekter på digital avis. Blir derfor et år til med 

papiravis.  

 Bestumvenn:  

o Jobber med innspill til plan for psykososialt miljø. 

 Retningslinjer for gågruppe 

 Anbefalinger i forhold til vennegrupper. Forslag til 

aktiviteter som kan brukes til aktivitetsdager. Oppfordre 

til å fortsette med vennegrupper helt til 7.klasse 

 Fadderordning for foreldre som kommer nye til 

klassemiljøet.  

 Hvordan tar vi imot nye elever i klassen? 

o Vennebenk: Elevrådet skal til Lilleborg skole for å lære av deres 

erfaringer med vennebenk.  

 AKS-komiteen: 

o Invitert til fellesmøte med alle AKS-komitteer i omeråde F.  

o Har fått tilbakemeldinger på at det er mindre kurs enn tidligere. 

Dette kan være et resultat av at AKS nå har mer pedagogisk 

innhold som følger lærerplanen. Det arrangeres også en del 

aktiviteter som ikke har påmelding.  

 Driftsstyret: 

o Budsjett: Instramminger generelt i Osloskolen. 

 

5 Budsjett/økonomi 

 Ingen nyheter fra forrige møte. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Eventuelt 

 Det har vært arrangert BrukHue foredrag for 6. og 7. trinn på Bestum og 

Lilleaker. Kurset var veldig bra og FAU har vært i kontakt med arrangøren 

for å undersøke muligheten for kurs for lavere trinn. Barnevakten.no har vi 

også vært i kontakt med. Tilbakemeldingene er at det er vanskelig og 

snakke om dette på lavere trinn fordi de er få så veldig forskjellig nivå. 

Kursene er relativt dyre, så det er viktig at de gir verdi. Vi undersøker 

nærmere rundt innholdet i kursene før vi tar en endelig avgjørelse på om 

FAU skal bruke ressurser på et slikt kurs.  

 Det har vært reaksjoner på korpsets rekrutteringsmetoder med boller og 

Cola i skolegården. Dette er diskutert med AKS - de har ikke noe med 

korpsets rekrutteringsaktiviteter og gjøre. Oppfordrer korpset til å kjøre en 

sunnere profil på vervekampanjen.  

 

  

 

 

7 Innmeldte saker fra klassene/FAU representantene   

 



 Reaksjoner på lesekonkurranse (se over - siste nytt fra Rektor) 

 

 

 

 

 

 

8 Punkter til oppfølging: 

 Tema til foreldremøte: 

o Vennebenk 

o Skoleball 

o Foreldrefadderordning 

o AKS kurs 

 

 

 

 

 


