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NYHETSBREV
FAU NEDRE BEKKELAGET SKOLE

MISVISENDE OVERSKRIFT I NORDSTRAND BLAD
Nordstrand Blad publiserte i vinterferien en artikkel om resultatet av 

elevundersøkelsen, hvor det kom frem at Nedre Bekkelaget har høye tall 
når det kommer til mobbing. Undersøkelsen ble gjennomført på vår skole i 
en periode med høyt fravær grunnet covid, og sammen med lavt elevtall ga 
dette dårlig utslag. Ledelsen ved skolen tar selvfølgelig problematikken på 

største alvor, og fortsetter sitt arbeid mot mobbing.

TRAFIKK
Skolen opplever dessverre endel 
uvettig kjøring fra oss foreldre i 
forbindelse med levering og henting. 
 
Å stoppe bilen og slippe av barn 
midt i fotgjengerfeltet utenfor skolen 
forstår vi at ikke er greit, selv om det 
er fordi vi har dårlig tid… 
Å kjøre forbi basketmålet og inn i 
skolegården, forstår vi også at er  
helt ugreit, selv om det er et lite 
stykke å gå fra parkeringsplassen… 
 
Vi foreldre må skape en trygg 
ramme for barna våre – både på  
og rundt skolens område! 

KONTAKT DIN FAU REPRESENTANT HVIS DET ER NOE DU ØNSKER TATT OPP

Hvert trinn har egne FAU representanter som velges på skoleårets første foreldremøte. FAU møtes ca. 10 ganger pr. år, og jobber for et godt  
samarbeid mellom skole-hjem. FAU har i tillegg fokusområder det jobbes ekstra med. Elevsaker drøftes ikke i FAU. Utfordringer og enkelthendelser 

skal tas direkte med kontaktlærer/klassekontakt. Referat fra FAUs møter legges ut på skolens hjemmeside.

17. MAI
Skolen er påmeldt  
barnetoget i sentrum,  
og vi gleder oss vilt til å igjen kunne 
feire nasjonaldagen slik vi er vant til! 
På med finstasen, og spis så mange 
is du orker!

SKOLENS DAG
HOLD AV 2. JUNI FRA KL. 16:00!!! 
Endelig får vi arrangert skoleårets 
store festdag! Det blir forestilling, 
morsomme leker, og salg av mat, 
drikke og lodd med fine premier. 
Overskuddet går til noe til elevene 
har behov for.

FRA FAU’S TRAFIKKAKSJON 

FAU 21. OG 22. MARS




