28.08.2020
Kjære foreldre
Vi håper alle har hatt en fin ferie og god skolestart. I lys av kansellerte
foreldremøter, hvor FAU-representantene skulle formidle informasjon til klassene,
forsøker vi å samle det skriftlig. Dersom det er spørsmål eller noe forblir uklart så
er det bare å ta kontakt.
1) Informasjon

Vår visjon om stormøter, work-shops og annet snadder for å øke samarbeidet og
samholdet på skolen gikk raskt opp i røyk da COVID gjorde sitt inntog. Vår egen
hjemmeside www.bfau.no vil derfor være den viktigste kanalen vi har for å nå ut til dere
med informasjon fremover. Hjemmesiden blir oppdatert jevnlig med aktuelt fra
arbeidsgruppene. Supert hvis dere kan avse noen minutter ukentlig til å sjekke innom.
(På den måten slipper vi også "mail-bombs" via klassekontaktene.) Hjemmesiden er laget
for dere. Vi setter av den grunn stor pris på alle tilbakemeldinger, det så være seg om det
er noe dere savner eller hvis dere har andre innspill til innhold og informasjon. Referat
fra hovedmøter, årsrapport og nyhetsbrev finner dere til enhver tid under fanen

"aktuelt". Kontakt detaljer til FAU-representanter og Klassekontakter ligger også på siden
under fanen "om FAU" og inne på de forskjellige arbeidsgruppene sin informasjon. På
grunn av skolens endringer i klasseinndelinger blant elevene så vil listen for
representanter og klassekontakter for skoleåret 20/21 først være oppdatert på
hjemmesiden etter det første FAU- hovedmøte onsdag 16.09.
2) Organisering

Det er ikke alltid like lett å holde tunga rett i munnen, selv for drevne FAU`ere. Kort
oppsummert så er FAU åpent for absolutt alle foreldre som ønsker å bidra. Hver klasse
velger en egen representant og i tillegg kan man bidra i arbeidsgrupper som frivillig
FAU`er. Klassekontakter jobber på klassenivå. De har en mer praktisk rolle og er
bindeleddet mellom lærer og foreldre samt kontaktpunkt mellom klassen og FAU. Alt
dette står det mer om på hjemmesiden.
4) Mobbing og utenforskap - Det er ikke til å se bort i fra at vi har utfordringer med

mobbing og ekskludering, også ved Bygdøy skole. Dette er noe vi foreldre først og fremst
må ta eierskap til og deretter jobbe målrettet sammen for å bli av med. Å få til dette
behøver ikke nødvendigvis å være så vanskelig dersom vi alle er bevisst våre holdninger
og handlinger. Dialogen mellom foreldre må også i større grad være åpen om
utfordringene, og vi må møte hverandre med empati og respekt. Dersom du vil lese mer
om temaet eller barnet ditt opplever mobbing/ekskludering så har vi en egen fane på
hjemmesiden.
Å fungere i kohorter kan bli endel av hverdagen til barna våre; noenganger større og
andre ganger mindre grupper. For et barn som blir mobbet vil dette være ekstra
utfordrende, da de i mindre grad kan fjerne seg fra den/de som utsetter dem for ubehag.
Det er derfor ekstra viktig å snakke med barna daglig om hvordan skoledagen har vært,
hva de har opplevd, hvem de har lekt med og om alle var snille med hverandre.

5) Arbeidsgrupper - Arbeidsgruppene for psykososialt-miljø (PS-gruppen) og BAKS-

gruppen vil fortsette med det gode arbeidet fremover. Læringsgruppen er oppe og går og
har mye å sette seg inn i ifm fagfornyelsen; tildeling av iPads og øvrig IKT og hvordan
dette affiserer barna våre forblir høyst aktuelt for oss. Oppfølging av barn med
ekstraordinære behov er også viktig, da fagfornyelsen blant annet legger større vekt på at
barn er, og lærer, forskjellig og at dette skal taes høyde for i norsk skole.
6 )Skoleåret 20/21 - Det har vært en nokså annerledes skolestart for barna våre og for de
som har skolebarn for første gang har det kanskje ikke vært som man hadde forespeilet
seg. Kansellering av foreldremøter og henting utenfor skolegården hører liksom ikke helt
med til normen og vi vet at mange føler de ikke lengre har den samme oversikten, noe
som er forståelig. Dog er det ikke bare foreldrene som merker at ting er annerledes;
gjennom året som kommer blir både skole og tilknyttede organer nødt til å omstille seg,
inkludert BFAU. Vårt fokus forblir på god foreldrerepresentasjon og gjennom de neste
månedene vil arbeidsgruppene gå i dialog med skoleledelsen og ansatte om hvordan vi
alle kan bidra.
Årshjulet for Klassekontaktene vil naturligvis se noe annerledes ut i år. BFAU skal vedta

alternativ aktivitetsplan for skoleåret på vårt første hovedmøte 16.09. Informasjon blir
sendt ut straks deretter. Her vil vi ta for oss aksjonsdagen, Halloween og alt annet på
listen.
Vennegrupper er spesielt viktige nå som barna er pålagt sosiale restriksjoner. Disse kan

med fordel starte opp nå mens det fremdeles er varmt og barna kan oppholde seg
utendørs. Smittevern i både vennegrupper og barnebursdager er det veldig viktig å følge.

6 ) Avtaler - Skriftlige avtaler blant foreldre viser at vi står sammen, snakker sammen og er
enige med hverandre. Det forebygger også unødvendige konflikter/mobbing blant barna
og/eller forvirring og usikkerhet hos foreldre. FAU har mottatt henvendelser fra foreldre
som gjerne ønsker at man i større grad allierer seg rundt felles mål/retningslinjer. Vi har
derfor samlet noen forslag til relevante avtaler som kan gjøres mellom foreldrene i klassen
eller på trinnet og mellom elev og foresatte. Klassekontaktene organiserer signering av
relevante avtaler.
Avslutningsvis er det flott hvis alle kan ta seg tid til å gå gjennom skolens regler for orden
og oppførsel, gjerne sammen med barna. Disse ligger til enhver tid både på skolens og
BFAUs side.
Da håper vi å sees på foreldremøter om ikke så altfor lenge!
Vi er her for dere, så ta bare kontakt! :)

På vegne av BFAU, Anouska G. Andenæs (leder) og Liv Anniken Berg (nestleder)

