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Innkalling, agenda og referat godkjent
Corona-situasjonen:
Det var vanskelig med bemanning før jul grunnet mange smittede ansatte. Dette har bedret seg etter jul, fordi
antall smittede blant ansatte og elevene har gått ned. Skolen har i tillegg knyttet til seg flere vikarer.
Skolen opplever mange henvendelser med spørsmål om barn kan komme på skolen, eller ikke. FAU minner
om gjeldende nasjonale regler om at barn og voksne med symptomer, selv små, skal holdes hjemme. Foreldre
bes om å kontakte helsesykepleier Nina, som også jobber i smittevernteamet i bydel Nordstrand, hvis de er
usikre. Skolen fortsetter på gult nivå etter nyttår, men håper på grønt nivå snart. Testing av elevene to ganger i
uken videreføres så lenge Oslo kommune ser det nødvendig, på grunnlag av smittetrykket i kommunen.
Trivsels- og elevundersøkelsen:
Skolen har gjennomført Trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn, og Elevundersøkelsen på 5.-7. trinn.
Undersøkelsene er ikke ferdig analysert, men skolen kan foreløpig melde om bedre score på flere av
spørsmålene enn tidligere år. Noe lavere score på spørmålet om motivasjon, skolen vil komme nærmere
tilbake når svarene er ferdig analysert.
Fagfornyelsen:
Skolens satsningsområde er elevmedvirkning, at elever tas med i egen faglig utvikling. Bokuka var et vellykket eksempel på dette, hvor alle elevene opplevde å få være med på å påvirke/delta. Elevene synes det
var motiverende, og skolen vil fortsette med mer elevmedvirkning fremover

MOBILBRUK OG
SOSIALE MEDIER,
DIGITAL UTESTENGING
OG MOBBING:

Nettvettkveld:
En nettvettkveld med en ny vri på innhold og fagpersoner ble avholdt for 5. trinn i november. Denne nye varianten hadde en anonym undersøkelse blant foreldre i forkant hvor 5 punkter som var med på å forme fokus
og innhold ble besvart. Nettvettkvelden fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og både skolens ledelse og
foreldre opplever å ha fått en ny vinkling på problemstillinger som kan oppstå. FAUs arbeidsgruppe tar med
seg erfaringene videre.
Den kortsiktige planen for arbeidsgruppen består av å løfte de voksnes kunnskapsnivå ved å bruke materiale
fra Redd Barna, å sørge for at skole og hjem er samsnakket om hvordan vi tilnærmer oss problemstillingen,
og videre å opprettholde en kontinuerlig dialog mellom FAU og lærerne, for å få digital adferd inn på agendaen
og inn på foreldremøtene. FAU skal ikke være eksperter på digital adferd, men tilgjengeliggjøre informasjon
for foreldregruppen. Nettvettkveld bør inn på lavere trinn, og det vurderes et felles foredrag, hvor trinnene går
hvert til sitt etterpå, for videre arbeid.
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GATEKJØKKEN
I SKRENTEN

Tenkt plassert på parkeringsplassen ved skolen:
Søknad ble avslått, og lokalmiljøets, FAUs og skolens innsats ble kronet med seier.

EVENTUELT 1.

Brannfjell ungdomsskole:
Foreldre på 7. trinn har mottatt brev fra Brannfjell om at elevtallet er for høyt i forhold til kapasitet i skoleåret
22/23. Brannfjell vil muligens måtte flytte noen elever til andre nærskoler, hvis ikke elevantallet synker frivillig.
Skolens ledelse vil undersøke med Brannfjell om det evt. vil ramme elever fra Nedre Bekkelaget.

EVENTUELT 2.

Inspeksjon i friminuttene:
FAU har mottatt bekymring vedr. inspeksjon i friminuttene. Elever har opplevd å ikke finne voksne, og at
situasjoner derfor blir ikke fanget opp. Andre elever har opplevd å bli avvist når de henvender seg til de voksne
om situasjoner. Skolen informerte FAU om gjeldende rutiner; skolegården er delt i fire områder, og det er 4
ansatte og 2-3 assistenter ute i hvert friminutt. Skolegården er stor, og det er selvfølgelig en mulighet at de
voksne ikke alltid får med seg alt. Ledelsen tar tilbakemeldingene på alvor, og ber om å bli informert hvis
barna forteller hjemme om episoder hvor de voksne er fraværende, eller avvisende.
FAU oppfordret ledelsen til en oppfriskning av rutiner hos de ansatte, og til å gå gjennom gjeldende rutiner
med vikarer.

EVENTUELT 3.

Reguleringsplan og fremtidig elevantall:
Det er mottatt en hevnvendelse om FAU bør engasjere seg i reguleringsplanen for øyene og Nedre Bekkelaget,
mtp. at det kan påvirke fremtidig elevtall hvis det ikke blir lov å bygge i hager, og innbyggertallet ikke øker.
Skolen ser per nå en synkende trend i antall fremtidige elever. FAU trenger mer informasjon for å avgjøre om
dette er en sak som skal tas opp, og vil evt. diskutere videre på neste møte.

NESTE MØTE: MANDAG 7. MARS KL. 18:00-20:00.

Referent: Yazmine
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