
TILSTEDE:

GODKJENNING:

SKOLEN
INFORMERER:

VALG/ 
ANSVARSOMRÅDER:

Kjersti Dahl (rektor)
Linda Jacobsen (ass. rektor)
Kristina Tuhus (1.trinn)
Christine Akselsen/Camilla Cooper (2. trinn)
Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug (3. trinn)
Linn Ørmen (4. trinn)
Marius Jøntvedt/Håvard Giltvedt (5. trinn)
Marius Franck/Sigurd Falkenberg Mikkelsen (6. trinn)
Anita Senstad Wathne/Yazmine Oustad (7B)

Innkalling, agenda og referat godkjent

Alternativ skolens dag: 
En hyggelig dag med intern markering. Alle trinn hadde utstillinger i klasserommene og det var en utendørs 
fellessamling med sang, BlimE-dans, samt introduksjon av de som var tilstede fra den samiske skolen.  
Elevrådet hadde regi på utendørsdelen av den fine dagen.

Covid-19: 
Selv om samfunnet har åpnet opp, ønsker Oslo kommune at barneskoleelever selvtestes ut uke 41/42. Det 
er sendt med elevene 5 tester hjem og de vil få med to til senere. Testveileder var utplassert på AKS mandag 
27.9 i et par timer for å assistere hvis behov, men ingen dukket opp. Testen er frivillig, men skolen oppfordrer 
alle elever til å selvteste tirsdag og fredag for å avdekke mulig skjult smitte. Selvtestingen vil avdekke flere 
tilfeller og det påregnes mer fravær fremover. Ledelsen er pålagt å rapportere inn covid-fraværet.

Trivselsundersøkelse/elevundersøkelse:
Trivselsundersøkelse gjennomføres på 1–4 trinn, og elevundersøkelse på 5–7 trinn i oktober/november. Det er 
mulig å reservere seg mot deltakelse.

Leirskole:
Gjennomføres for 7 trinn i uke 42. Elevene drar som vanlig til Brennabu i Valdres, og er der samtidig med 
elever fra Karlsrud og Langestrand skole. Tidligere covid-restriksjoner mot at elevene møtes/samles på tvers 
av skolene er opphevet nå som samfunnet forøvrig er åpnet.

Samiske lokaler: 
Har blitt flott oppusset, og kommer alle elever til gode ved at de kan benyttes av hele skolen når de ikke er i 
bruk for samisk undervisning. Det vil komme et samisk mertilbud på AKS i høstferien.

Fjorårets styre er gjenvalgt: 
Christine Akselsen, FAU-leder
Sigurd F. Mikkelsen, nestleder, 
Jørgen Wille, kasserer
Marius Franck, medlemsrepresentant
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FAU’S  
PRIORITERINGER: 

EVENTUELT:

FAU vil fortsette de tre prioriteringsområdene som ble satt i 2020:
1: Sosial utestenging og mobbing, fysisk og digitalt. Mobilbruk og sosiale medier.
2: Samhold og sosiale aktiviteter - etablere og vedlikeholde foreldre- og elevkontakt; eks. «Skolens dag», 
«Vaffeldagen» etc.
3: Trafikk/skolevei, nærmiljø/sikkerhet. 

FAU vil oppfordre alle klassekontakter til å dra i gang sosiale aktiviteter for både store og små etter den lange  
perioden med lite sosial kontakt. Lage bånd på tvers av foreldre og barn. Bruk tunet eller AKS til samlinger 
klassevis, og inkluder gjerne de foresatte. AKS vil se på om det er mulig å sponse servering til et treff på alle 
trinn. Vi understreker viktigheten av inkludering ved invitering til bursdager o.l. Enten hele klassen, eller alle 
jentene/guttene.

Utbygging Ormsundkaia:
Planforslaget om fremtidig utbygging og bruk av lagerbygg på Ormsundkaia er adressert på vegne av skolen 
av Undervisningsbygg. Skolens bekymringsområder er hovedsaklig at varslede lagerhaller med påfølgende 
næringsvirksomhet vil medføre dårligere luftkvalitet, mer støy og økt trafikk. FAU er også involvert i saken, og 
sier seg enige med skolens bekymringer. Vedlagt uttalelsen fra FAU til PBE.
Ønskes innsyn, se: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201815978

Skolevei:
Fokus på skolevei skal også inkludere de som bor i skråningen, og som opplever Brattbakken utrygg pga. 
ungdomsskoleelever i full fart på el-sykkel eller el-sparkesykkel.

Informasjonsflyt:
Henvendelser til FAU vurderes å få direkte tilbakemelding, i tillegg til informasjonen som står i aktuelt referat. 

Dekket under klatrestativ:
FAU har fått henvendelse om å vurdere om dekket bør byttes, og vil ta det videre med skolen.

Skolegensere:
FAU vil vurdere om det skal trykkes opp skolegensere, som kan kjøpes av elevene. 

NESTE MØTE: MANDAG 1. NOVEMBER KL. 18:00-20:00. 
Hele møtet dedikeres til arbeid med prioriteringspunkt 2: Sosial utestenging og mobbing, fysisk og digitalt. 
Mobilbruk og sosiale medier

Referent: Yazmine
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FAU Nedre Bekkelaget Skole 
Ormsundveien 2 
0198 Oslo 

E-post: faunedrebekkelaget@gmail.com 

 

 

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
Postboks 364 Sentrum 
0102 Oslo          
 
          Oslo 28.09.2021
         

Uttalelse fra FAU Ved Nedre Bekkelaget skole i forbindelse med 
detaljregulering Ormsundkaia, sak 201815978 
 

Oslo Havn og Ormsundkaia er svært nære naboer til Nedre Bekkelaget skole og lokalmiljøet. Oslo 
Havn har gjort en formidabel innsats med Bekkelagsbadet, ballbinge og parkanlegg i området, men 
det er ikke til å komme unna at vår mangeårige erfaring med Oslo Havn som nabo i sum er negativ.  

Kort oppsummert har det gjennom mange år vært mye støy, også på ubekvemme tider, nedbrente 
bygninger som blir stående i en årrekke, asfaltfabrikk som ga dårlig luftkvalitet, og en generell 
opplevelse av et havnevesen som i for liten grad tar hensyn og inviterer til den dialogen man kan 
forvente når man lever så tett på hverandre. Igjen, vi setter pris på de senere års løft rundt 
Bekkelagsbadet, men er vare for det som nå er i emning. 

Vi ber Oslo Havn og ansvarlige myndigheter om å virkelig ta hensynet til barna og helse, miljø og 
sikkerhet på største alvor i arbeidet med planlegging av aktivitet på Ormsundkaia. Alle nødvendige 
utredninger må foretas og relevante krav og tiltak etterleves fullt ut.  

Støy-, lukt-, støv- og trafikkbelastning må ikke økes ytterligere 
Nærområdet er allerede belastet med tanke på støy, lukt, støv og trafikk. Det må ikke åpnes for 
aktivitet på Ormsundkaia som vil øke denne belastningen ytterligere, også i en eventuelt langvarig 
anleggsperiode.  

Den totale trafikkbelastningen med biltrafikk, syklister og gående, og allerede presserende behov for 
å utbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter, må vurderes grundig.  

Arbeidet med trafikksikkerhetstiltak og tryggere gang- og sykkelvei i området må ikke 
påvirkes negativt av havneaktivitet  
Foreldre til skoleelever og familier med barn på vei til og fra Nedre Bekkelaget Skole opplever i dag 
trafikkbildet som svært utfordrende. Det er blant annet et meget stort press på gang- og sykkelveier i 
området. Det er behov for å legge bedre til rette for syklister og gående, noe Vegvesenet kan opplyse 
nærmere om etter befaring og foreslåtte strakstiltak i området. Det er også utfordrende ved skolens 
inngangsområder inkludert i krysset Mosseveien/Ormsundveien. Vegvesenets strakstiltak i området, 
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både gjennomførte og planlagte, samt mer langsiktige tiltak, må ikke påvirkes negativt av aktiviteten 
på Ormsundkaia. 

Etter hva FAU er kjent med er et mulig alternativ å omgjøre kollektivfeltet i området 
bensinstasjonen/krysset Mosseveien/Ormsundveien og sydover mot Ulvøybrua til sykkelvei. Et slikt 
tiltak, og eventuelle andre tiltak som vil komme gående og syklende til gode og som avhenger av at 
det fortsatt er «nok vei» bil- og buss-/tungtransport, må ikke settes i spill av økt trafikkbelastning 
som følge av økt aktivitet på Ormsundkaia.  

Dersom trafikken beregnes å øke som følge av havneaktivitet, frykter vi det vil kunne påvirke 
mulighetsrommet vegtrafikkmyndighetene har til å tilrettelegge for tryggere ferdsel for syklende og 
gående.  

FAU ber om at disse forholdene vurderes grundig slik at mulighetene for å legge til rette for trygg 
ferdsel på ingen måte begrenses av havneaktivitet.  

Det må ikke forekomme trafikk til havna fra Ormsundveien 
FAU forutsetter at det ikke blir trafikk til og fra havna fra Ormsundveien. Dette er skolevei og vei til 
område for lek/ballspill/rekreasjon. 

Bekkelagsbadet, friområde og ballbinge må ikke påvirkes negativt 
Buffersonen med Bekkelagsbadet og ballbinge/friområde som brukes av elevene ligger tett inntil 
havneområdet. Det må sikres at fremtidig aktivitet på Ormsundkaia ikke får negative konsekvenser 
for rekreasjon og barns lek/ballspill i dette området. Dette gjelder støy, lukt og støv, i tillegg til 
trafikk. 

Må ikke medføre økt sikkerhetsrisiko 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap konkluderte i 2014 med at Sjursøya er et område 
med forhøyet risiko, se rapport. I den grad det kan være mulighet for at aktivitet på Ormsundkaia 
påvirker denne risikoen, er det avgjørende at en eventuell sammenheng er grundig utredet slik at 
ikke ny aktivitet/bygging virker negativt i et sikkerhetsperspektiv.  

Hensynet til barna må veie tyngst 
I en sak som dette, med havneaktivitet tett på skole og nærmiljø/beboelse, vil det åpenbart alltid 
være motstridende interesser og hensyn.  

Avslutningsvis vil vi derfor understreke at når disse veies mot hverandre, forventer vi at hensynet til 
barnas skole- og oppvekstmiljø veier tyngst. Dette bør være førende for samtlige vurderinger, 
inkludert hvilken aktivitet som skal tillates, varighet og tidsrom for aktivitetene, støynivåer, 
miljøbelastninger og sikkerhet. 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Marius Jøntvedt, ansvarlig for trafikk, nærmiljø og sikkerhet FAU Nedre Bekkelaget skole 

Christine C. Akselsen, Leder FAU Nedre Nedre bekkelaget skole 
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