
FAU møte Bestum skole 27 oktober 2015 

Tilstede: FAU repr fra følgende klasser var tilstede: 1A,B,3B,4ABC,5AC,6C,7A 

Referent: Kristin Meyer Kristiansen (styremedlem) 

 

  SAKER KOMMENTARER 

1 
Rektor har ordet: 

 Bestumvenn: Skolen har utarbeidet en plan for arbeidet med Bestumvenn 

med planlagte relevante aktiviteter i de ulike månedene. Disse er slått 

sammen med fadderaktivitetene. Opplever Bestumvenn som levende på 

skolen. Bestumvennsangen brukes som innringing og sangen synges i 

klasserommene. Det blir musikkvideo men arbeidet med denne er noe 

forsinket. Vennskapsbåndet som ble knyttet på markedsdagen skal henges 

opp i løpet av november som en del av fadderaktivitetene 

 Status bygg. Gymsalen skal være klar til uke 45. I aktivitetssalen er det 

fortsatt problemer. Saken blir godt fulgt opp fra Undervisningsbygg som er 

nøye med målinger i forhold til sopp etc. Aktivitetssalen er forhåpentligvis 

klar til jul.  

 Problemer med varme og ventilasjon i A og B bygget. Utfordring rundt 

klasserom med to yttervegger i skyggen. Får ikke lov av byantikvaren og 

gjøre noe med vinduene i denne delen. Skal kjøres en innjustering av 

varme og ventilasjonsanlegget i begynnelsen av november.  

 Spenning knyttet til om det kommer endringer for skolen med nytt byråd. 

Bestum skole er positive til Nasjonale prøver og syntes dette er et veldig 

godt verktøy for kartlegging av elevene.  

 Rektor informerer om at Bestum skole har beredskapsplan i forhold til 

terror og angrep og det blir gjennomført øvelser for de ansatte ved skolen.  

 

 

2  Referat fra forrige FAU møte 

 Referat fra forrige møte godkjent 

Tilbakemelding om at 

ReddBarna og 

Medietilsynet holder 

kurs om nettvett.  

3 Status/punkter fra komiteene 

 Trafikkomiteen har konkludert med at de i forhold til sykling henviser til 

Trygg Trafikk sine anbefalinger og gir gode råd om sykling til skolen: 

o Bruk hjelm 

o Sykle sammen med barna til skolen før du slipper de alene.  

o Mobiltelefonen skal ligge i sekken mens man sykler 

o Trygg trafikk anbefaler at man venter til 5.kl med å sykle til 

skolen.  

Driftsstyret ønsker en skriftlig konklusjon fra trafikkomiteen. Trafikkdagen 

 



med politiet blir flyttet til tidlig i 5. Klasse. 

 AKS-komiteen har hatt ett møte siden sist. Tema på dette møtet var 

skiskole – det blir samme leverandør som i 2014 selv om dette betyr at det 

ikke blir langrenn.  

AKS har fulgt opp i forhold til innspill fra forrige møte om utkryss – har 

flyttet til hovedinngangen for å komme seg unna 1.trinnsbasen. AKS går 

inspeksjon i garderobene for å følge opp at barna kommer seg ut når det er 

utetid.  

 Bestumvenn har ikke hatt noe møte siden sist.  

 

4 Innkomne saker 

 Ønske om at Trafikkomiteen ser på om vaktpunktene som er satt opp 

fortsatt er de riktige. Området foran menighetshuset har blitt mer 

oversiktlig og derfor tryggere etter ombyggingen.  Mindre engasjement for 

vaktordningen fra de som kommer fra Bestum skolevei/Holgerlystveien 

fordi de ikke selv har nytte av ordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Godkjenning av styrets årsberetning 2014/15 

 Presentasjon av styrets årsberetning.  

 Styrets årsberetning godkjent.  

 

 

 

 

 

 

 

6 Godkjenning av årets regnskap: 

 Presentasjon av to alternative budsjett – med og uten skoleavis.  

Konklusjon: Vi fortsetter med skoleavis men i digital form (budsjett 

alternativ 2). Dette letter det grafiske arbeidet og det bør være enklere og 

selge annonseplass, da vi kan selge klikkbare annonser.  

Enighet om å nedskalere noe på budsjettet til skøytedagen.  

 

 

  

 

Diskuterer digital 

skoleavis med skolens 

ledelse. 

Skoleavisgruppen tar 

arbeidet videre. Videre 

kurs om nettvett for barn 

og voksne.  

7  Valg av FAU styre for skoleåret 2015/16 

 Hilde Lorentzen 

 Cecilie Hekneby 

  

 

 

 



 Kristian Taraldsen 

 Kristin Meyer Kristiansen 

 

 

 

 

 
  

 


