
Referat styremøte FAU Bispehaugen
Tid: Mandag 12. desember  2022 kl 18.00 - 20.00
Sted: Bispehaugen skole, lærerværelset
Deltagere: FAU-styret. (Hovedvalgt spør vara ved forfall. Vara kan møte ved ønske om å holde seg
orientert.) FAU-leder fra forrige år og eventuelt andre representanter.
Kommende møtedatoer: 9. januar, 13.februar, 6.mars, 17. april, 15. mai, 5.juni
Tilstede med fullt navn: Kari, Merethe, Kathrin, Astrid, Ingrid, Linda, Torstein, Øystein (Rektor)

Saksliste
Nye saker nummereres fortløpende. Gamle saker som har en historikk fra tidligere, beholder
sine saksnumre.

● Valg av referent: Kari Wist Holmen
● Godkjenning av møtereferat fra forrige møte
- referat godkjent

66/22 Sak: Hva kan vi gjøre med nærområdet?
Invitert til møtet er Møllenbergprojektet:
Agenda:

● Orientering fra Møllenbergprosjektet
● Presentasjon av skisser for skolegård og nabolag
● Trafikksituasjonen rundt skolen
● Diskusjon: Hva vi kan få til?

Møllenbergprosjektet var invitert til møtet for å orientere om prosjektet
og diskuterer skolegård og nabolags-tiltak. Dette ble utsatt grunnet
sykdom. Fau diskuterte i stedet:

Vår rolle blir å presentere idéer vi mener er viktige å arbeide videre
med. Møllenbergprosjektet kjenner kanskje bedre til byråkratiet og
hvem man skal kontakte i kommunen.

- Området rundt gymsalen kan gå innunder
trafikksikkerhetsparaplyen. Kan området avgrenses av
dyrket område?

- Kan «parken» nedenfor skolen tenkes inn i helheten til
Thornæsparken?

- Til sommeren skal det graves drenering og skolegården
berøres. Hva får man med på det kjøpet?

- Kan noe av det forefallende arbeidet med skolegård og
estetiske løft på bygningsmasse gjøres på dugnad?

- Hva trenger/ønsker ungene.
- Problemet er i stor grad vedlikehold, for

bygningsmassen er utsatt for stor slitasje pga stort, og
ønsket, bruk.

Vi trenger en stor vårdugnad våren 2023. Det må hentes inn innspill fra
både elever, foreldre og ansatte om hva behovet er.



- Biltrafikk inne på området utenfor skoletid, hvordan kan
man begrense området, men fortsatt ivareta
brannforskrifter?

Oppsummert: Vi ønsker å ramme inn skolegården i større grad for å
bedre trafikksikkerheten. Innramminga bør også være forskjønnende.

67/22 Møteplan 2022/2023
9.januar
13. feb
6. mars
17. april
15. mai
5. juni

68/22 Runde rundt bordet
- - Status forberedelse juletrefest
- Trinnkontaktene har hatt møte. Venter på ytterligere informasjon

om status.
- - status forberedelse nyttårsball
- Her har det også blitt avholdt møte. Erfaringene fra 2022 har fått

gruppen til å vurdere om nyttårsballet bør flyttes permanent til
våren.

Rektor orienterte:
Lærernes møtedag har vært holdt til torsdager. Dette endres til
tirsdag til våren slik at disse dagene blir kortere.

69/22 Oppsummering Trafikkaksjon/refleksaksjon uke 47
- Det skal skrives et erfaringsnotat for aksjonen slik at man kan

hente erfaringer til neste år.
- Vi trenger flere skilt. Nå har vi en base, neste år kan man lage

flere og gjøre de allerede eksisterende finere.
- Det ble savnet aksjonister rundt noen fotgjengeroverganger

som mangler trafikklys. Vi bør endre overgang i Nonnegata til
et sted som har flere passeringer.

- Rektor spiller inn at aksjonen har vært effektfull blant
elevmassen og oppleves som et veldig godt initiativ.

- Hvem skal vi snakke med om inngangen til skolen og det
tilhørende gangfeltet?

- Bør vi ha ambisjon om å gjøre dette hvert år?
Dette var alle udelt positive til. Vi ønsker å videreføre dette i Uke
47 og legger det inn i årshjulet. Det opplevdes som positivt at
hvert trinn organiserte for seg selv.
- En opprydding i krysset Wessels gate/Gyldenløves gate må

skje. Parkeringsplassene i «innhuket» burde fjernes,
søppelcontainerne bør endre plass, varetransport i gata bør
vente til skolen har startet.

70/22 Brukerråd
Valg av FAU representanter til brukerråd (2stk)
Neste møte 16. januar

- Frekvensen på møtene i Brukerrådet bør diskuteres. Rektor
foreslår kvartalsvis. Merethe melder seg til å stille. Den andre



representanten rullerer mellom FAUs medlemmer.
Resultatene fra brukerundersøkelsen har kommet, dette kan deles
med foresatte og ansatte i skolen.

63/22 Kontakt med andre FAU

Trafikkaksjon var koordinert til å skje samtidig med Singsaker skoles
trafikkaksjon

- Singsaker ønsker videre samarbeid. Vi har vært i kontakt med
flere og vil fortsette å søke kontakt med disse. Spesielt Lilleby
er aktuell for å samkjøre trafikksikkerhetaksjon med oss.

- Samarbeidet med Singsaker opplevdes veldig godt. Det var
verdifullt for oss å høste erfaringer fra deres tidligere aksjoner.

53/22 Mat på skolen
Hva er status på mat på skolen i SFO og kantine

- Det har blitt tatt en runde på hva som serveres i SFO. Det bør
komme et skriv fra FAU til skolen med noen punkter om
mat(Jfr. FHIs rapporter). Det oppleves at det har skjedd en
forbedring i hva som serveres, men det er likevel undervekt av
grønt som serveres. Skrivet fra FAU skal blant annet
inneholde at det bør skilles på hverdag og fest, det som
serveres ved spesielle anledninger bør man unngå gjennom
hverdagene. Alle rapporter viser at det handler om hvilke
råvarer man bruker inn i matlaginga. SFO bruker i stor grad
mat som er prosessert og inneholder mye
konserveringsmidler og annet.

Innspill: Det handler også om opplevelsen barna har av matlaginga
og måltidet.
Innspill: Vi må være med og inspirere til å lage mat ved å lage
rammer for å dyrke selv i skolen.
Saksopplysning: Ungene spiser mat som er dyrket på skolen og de
ansatte er opptatt av de samme tingene som vi er opptatt av. Alt dette
handler om prioriteringer av hvordan man vil bruke ressursene i
personalet.

- FAU ber om innsyn i skolepengebudsjettet for å se om dette
kan finansiere en skolemattjeneste. Rektor tar dette ønsket
videre.

Innspill: Kan mat og helse-timetallet økes og gi ungene undervisning i
matlaging i tilbud utenfor skolen?

- Vi skal sette ned en gruppe for å se på hva vi serverer og hva
vi kan endre.

- Kan man begynne i det små? Gjøre et måltid i uka fri for
prosessert mat?

71/22 Innkommende saker
Sak fra andretrinn: hadde samtale med lærere om at de manglet en plass hvor
eleven kunne sitte hvis de ikke var i form/ventet på å bli hentet eller skulle lese.
Som saccosekker.



Følger opp med Skolen.

Noen fra andretrinn hadde kontaktet skolen for å låne klasserom til
felles bursdag i desember. De hadde fått beskjed om at det
egentlig ikke gikk ,men de skulle få lov denne ene gangen. Ønsker
en avklaring på om de kan det eller ikke 🙂
Følger opp med rektor for avklaring, da en ny løsning med
avlåsing av deler av skolen er nødvendig.

Oppfølging med skolen. Dørvrider på dør i 2 etg, Dør kan låses av
barn fra innsiden.
Følges opp med rektor

Eventuelt

Generelt
Inviter rektor til møter. Legg ut møtereferater fortløpende, og helst før neste møte. Legg
gjerne ut forhåndsvarsel av styremøter på FAUs og trinnenes Facebook-sider for å åpne
for innspill.


