
TILSTEDE:

GODKJENNING:

SKOLEN
INFORMERER:

Kjersti Dahl (rektor)
Linda Jacobsen (ass. rektor)
Kristina Tuhus/Heidi Kase (1.trinn)
Christine Akselsen/Camilla Cooper (2. trinn)
Jørgen Wille/Elisabeth Ulvik Haug (3. trinn)
Linn Løken (4. trinn)
Marius Jøntvedt/Håvard Giltvedt (5. trinn)
Marius Franck (6. trinn)
Lars Syse Christiansen (7A)
Anita Senstad Wathne/Yazmine Oustad (7B)
Espen Dalby (A-gruppa)

Innkalling, agenda og referat godkjent

Mestringsteamet: 
Nedre Bekkelaget er forsøksskole for mestringsteam, bestående av fi re lærere samt Linda fra ledelsen. 
I samarbeid med PPT-tjenesten veileder mestringsteamet andre lærere for å sikre gode rammer for elevene 
mtp. samarbeidslæring, undervisning, struktur, inkludering og faglige mål m.m. 

Valgfag: 
Et forsøksprosjekt som varer frem til påske for 5., 6. og 7. trinn. Hensikten er å bli bedre kjent på tvers av 
trinnene. Elever og lærere er så langt fornøyd med prosjektet.

Elevrådet:
Består av to elever pr. trinn, totalt 14 elever. 7. trinns representanter er ledere. Elevrådet er veldig på ballen 
dette skoleåret, og jobber bl.a. med klima, vennskap og SMIL-kampanjen. Er en bra gjeng med gode planer.

Nordstrand Blad:
Ledelsen opplever seg feilsitert i en artikkel i Nordstrand Blad som omhandler elevundersøkelsen og høye 
mobbetall på 7. trinn på Nedre Bekkelaget. Undersøkelsen ble utført i en periode med høyt fravær grunnet 
smitteutbrudd, og i tillegg har skolen lave elevtall, noe som kan ha påvirket resultatet av undersøkelsen. 
Rektor vil presisere at ledelsen ikke vil avdramatisere resultatet av undersøkelsen, og at resultetet tas på alvor. 
Skole fortsetter arbeidet mot mobbing. 

Ukraina: 
Lærerne ved skolen snakker jevnlig med elevene om situasjonen som utspiller seg i Ukraina. Det er viktig at vi 
foreldre er klar over at barna henter mye informasjon fra sosiale medier, og vi bør derfor være oppmerksomme 
og snakke med barna om hva de eksponeres for der. 

Skolen ber alle foreldre fylle ut det digitale samtykkeskjemaet som ble sendt ut 10. mars, som erstatter fl ere 
tidligere samtykkeskjema på papir som bl.a. omhandler utdeling av jodtabletter.  

17. mai: 
Skolen er påmeldt toget som går i sentrum, og har bedt om å få gå tidlig. Det ble også adressert at skolen ikke 
har eget arrangement på 17. mai, og elever som ikke bor på/ved øyene har ingen steder det er naturlig å være 
på nasjonaldagen. Det skal vurderes hvordan denne problemstillingen kan løses.
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GANG OG SYKKELVEI

SKOLENS DAG

MOBILBRUK, SOME, 
DIGITAL MOBBING OG 

UTESTENGING

REGULERINGSPLAN 
OG FAU

Trafi kksituasjon rundt skolen: 
Skolen opplever endel uvettig kjøring av oss foreldre i forbindelse med levering og henting. Biler stopper og 
slipper av barn midt i fotgjengerfeltet utenfor skolen, og det kjøres inn i skolegården forbi basketmålet. Det er 
helt uakseptabelt med tanke på sikkerheten til barna våre, og skolen ber oss foreldre utvise sunn fornuft og 
følge trafi kkregler ved levering/henting. FAU vil i løpet av kort tid gjennomføre en trafi kkaksjon.

Prosessen med å sikre gang- og sykkelvei fra Ulvøybrua til skolen fortsetter, med hele to innsatsgrupper i 
Statens vegvesen, en som jobber kortsiktig, og en som jobber langsiktig. Det er lagt frem fl ere alternativer av 
ulik kompleksitet, men ingen avgjørelser er tatt. Vegvesenet vil invitere elever på 5. og 6. trinn til å registrere 
møteplasser, snarveier og lekeområder for å forstå den lokale bruken av området.

Endelig kan det arrangeres skolens dag, så hold av torsdag 2. juni fra kl. 16:00. Alle elevene vil ha en felles 
forestilling utendørs kl. 17:00, og vi håper på godt vær! FAU og klassekontaktene står for arrangementet, 
og salg av mat og drikke. 7. trinn er ansvarlig for arrangering av leker, og får sponset sin avslutningstur til 
Tusenfryd av FAU. Inntekter fra skolens dag går tilbake til elevene, som via elevrådet legger inn ønsker til FAU 
om hva pengene skal gå til.

Gjennomføring av nettvettkveld for 4. trinn skal arrangeres før sommerferien. Eksisterende facebookgruppe for 
FAU brukes til videre internkommunikasjon. Bør FAU ha en digitalt ansvarlig for å fange opp informasjon om 
hvor barna får informasjon og hva? Gruppen fortsetter arbeidet.

Det ble i forrige møte tatt opp at den nye reguleringsplanen og tilhørende byggeforbud på Nedre Bekkelaget 
og øyene kan få konsekvenser for skolen ved at fremtidig elevtall ikke vil øke. FAU vedtok å fortsette fokus på 
områdets trafi kksikkerhet og at det skal være et godt sted for skolens elever i forbindelse med regulerings-
planen, fremfor fordeler og ulemper med fortetning i området.

NESTE MØTE: MANDAG 2. MAI KL. 18:00-20:00. 

Referent: Yazmine
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