
	
	
Tilstede:	
8A		 Erik	Søreng		 9A	 	Lise	Bjerke	 10A	 	Inger	Opedal	
8B	 Jeanette	R.	Peters		 9B	 Anita	Drabløs	 10B	 	Inger	J.	Stolt-Nielsen		
8C	 	Heidi	D.	Sørgård	 9C	 	Eirill	Holtvedt		 10C	 	Ann	Kristin	Franck		
8D	 	Eirin	Ulleberg	 9D	 	Jennifer	D.	Johansen		 10D	 	Nina	Cecilie	Bull		
8E	 	Jonny	Arnesen		 9E	 	Jørgen	Moland	 10E	 Jan		Skau		
8F	 	Roger	P.	Pettersen		 9F	 	Agathe	Rønning	 10F	 	Brita	Strømme	
8G	 	Solveig	Rossavik		 9G	 	Halvor	Juvet		 10G	 	Hanne	Ropstad	
	
I	tillegg	tilstede:	
Espen	Sandnes	Frøystveit,	rektor	
Hilde	Iren	Norvalls,	ass.	rektor	
Dag	Mevold,	Leder	DS	
Penelope	Sørbø,	9G,	leder	elevråd	
Pernille	Killengren,	8D,	nestleder	elevråd	
	
	

	
UTEKONTAKTEN	PRESENTERER	SEG	
V/Abid	Andreas	Albarkane	
	
Hvem	er	Utekontakten:	
	
Vi	er	totalt	6	ansatte,	med	litt	ulike	stillingsprosenter	og	har	utdanninger	innen	
samfunnsvitenskap,	barnevernspedagogikk	og	sosialt	arbeid.	Vår	målgruppe	er	barn	og	
ungdom	i	bydelen	i	alderen	12-23	år.	
	
Vårt	mål:	
Målet	vårt	er	å	skape	trygge	oppvekstforhold	og	forebygge	negativ	utvikling	i	barne-	og	
ungdomsmiljøer.	Vi	ønsker	å	forebygge	utenforskap,	rus,	kriminalitet	og	psykisk	uhelse.	
Vi	jobber	rett	og	slett	for	at	ungdommene	deres	skal	ha	en	fin	ungdomstid,	og	ha	det	bra.	
	
Et	av	våre	primæroppgaver	er	oppsøkende	sosialt	arbeid:	det	vil	si	at	vi	er	ute	og	til	stede	i	
miljøene	hvor	ungdom	oppholder	seg.	Dette	er	for	å	kartlegge	og	for	skape	kontakt	med	
ungdommene.		
	
En	annen	viktig	oppgave	er	å	være	ungdommenes	talerør	inn	på	skolene,	ut	til	bydelens	ulike	
tjenester	og	andre	instanser	som	er	rundt	ungdommenes	liv.	Vi	snakker	med	alle	
ungdommer,	fordi	det	er	viktig	å	vite	hva	også	om	som	er	bra,	som	fungerer,	ikke	bare	det	
som	er	negativt.	
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Vi	har	ulike	gratis	tilbud	:	Vi	har	samtalegrupper	og	aktivitetsgrupper,	eksempler	på	dette	er	
Sisterhood/Brotherhood.	Der	er	det	fokus	på	holdninger	og	tematikker	som	ungdommen	er	
opptatt	av.	Det	viktigste	for	oss	er	at	dette	skal	være	arenaer	uten	krav	til	prestasjon,	og	at	
ungdom	skal	ha	steder	der	de	rett	og	slett	bare	får	lov	til	å	være	ungdom.	
	
Foreldreressursen:		
Foreldreressursen	er	et	gruppetilbud	til	deg	som	har	barn	på	7.-10.	trinn	fra	Bydel	
Nordstrand	og	som	ønsker	å	styrke	din	rolle	som	forelder	til	tenåringen.	Dyktige	
foredragsholdere	fra	bydelen	og	utenfra	holder	innledning	om	temaer	som	er	aktuelle	for	
ungdomsforeldre,	etterfulgt	av	refleksjon	og	diskusjon	i	gruppen.	
Vi	skal	ta	opp	muligheten	til	å	kjøre	dette	digitalt	på	tema	møtet	vårt	neste	uke,	kommer	
med	mer	info	når	jeg	vet.	
	
Tverrfaglig	samarbeid	er	viktig	for	oss:	
Vi	samarbeider	tett	med	blant	annet	politi,	barnevern,	NAV,	BUP,	helsestasjon	og	
fritidsklubb.	Målet	med	det	tverrfaglige	arbeidet	er	å	få	til	et	helhetlig	tilbud	til	ungdom	i	
bydelen	og	sikre	at	vi	sammen	jobber	forebyggende	for	barn	og	unge.	Dette	bidrar	da	også	
til	at	vi	får	en	god	oversikt	over	de	tilbudene	som	finnes	til	ungdom	og	deres	familier.	
Skolen	er	en	særlig	viktig	samarbeidspartner	for	oss.	Fordi	dette	er	en	viktig	arena	for	
ungdommene	våre	hvor	de	tilbringer	mye	tid,	er	det	nødvendig	at	vi	samarbeider	tett	med	
skolene.	Vi	har	jevnlige	møter	med	skolens	ledelse,	rådgiver	og	helsesøstre	der	vi	kan	
komme	med	våre	perspektiver	og	sørge	for	at	elevenes	stemme	kommer	frem.	Vi	kan	også	
bidra	med	gruppetilbud	i	samarbeid	med	skolen,	f.eks	for	å	jobbe	med	miljø	i	en	klasse	eller	
trinn.	Hovedfokus	er	å	skape	en	god	skole	der	elevene	trives.		Fordi	vi	vet	at	trivsel	er	et	
viktig	grunnlag	for	god	læring.	
	
Andre	tilbud	vi	har	er:	
The	Brix:	Det	er	et	musikk-tilbud,	hvor	ungdom	får	hjelp	til	å	produsere	musikk	av	
profesjonelle	produsenter,	booker	til	via	Instagram	
Nordstrand	Gaming	senter	(NGC)	:	Her	det	6	Gaming	pcer,	hvor	man	booketid	via	en	link	
man	finner	på	Instagram,	vi	har	også	opprettet	en	Discord	server	som	heter	Bydel	
Nordstrand,	Link	til	den:	https://discord.com/invite/4a2TgQUB6W		
Her	arrangeres	det	digitale	turneringer,	man	kan	også	møte	Utekontakten	for	en	samtalte	
eller	bare	for	å	henge,	dette	er	en	plattform	vi	ser	på	som	viktig	for	å	nå	ut	til	ungdom	man	
ikke	møter	så	ofte	ute	på	felt.		
	
Foreldreressursen:		
Foreldreressursen	er	et	gruppetilbud	til	deg	som	har	barn	på	7.-10.	trinn	fra	Bydel	
Nordstrand	og	som	ønsker	å	styrke	din	rolle	som	forelder	til	tenåringen.	Dyktige	
foredragsholdere	fra	bydelen	og	utenfra	holder	innledning	om	temaer	som	er	aktuelle	for	
ungdomsforeldre,	etterfulgt	av	refleksjon	og	diskusjon	i	gruppen.	
Vi	skal	ta	opp	muligheten	til	å	kjøre	dette	digitalt	på	tema	møtet	vårt	neste	uke,	kommer	
med	mer	info	når	jeg	vet.	
Vi	kommer	gjerne	innom	og	holder	et	lenger	foredrag	når	det	lar	seg	gjøre.	
Glemte	å	nevne	en	ting	i	går,	vi	har	nå	lagt	ut	sommerjobber	som	vi	tilbyr,	her	må	søker	være	
15år	når	jobb	ukene	starter,	legger	ved	link	til	søknad	siden:	
https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4346595170?language=nb&link_source_id=0	



For	mer	info	følg	de	forskjellige	tilbudene	ligger	på	instagram	eller	gå	inn	på	vår	
nettside:	https://www.forebyggendetjenester.com/	

	
	
REKTOR	INFORMERER	
Følgende	kommentarer	til	rektors	presentasjon:	
	
Det	er	endringene	i	skolehverdagen	som	er	krevende	for	skolens	lærere.	Det	er	krevende	å	
endre	undervisningsplaner	med	korte	frister.		Rutinene	for	hvert	nivå	er	lagt	og	justeres	også	
iht.	innspill	og	etter	undersøkelsen	som	er	gjennomført	blant	elever	og	foresatte.	
	
Rektor	ønsker	at	10.	trinns	foresatte	prøver	å	tone	ned	stresset	som	elevene	føler	mht.	
karakterer	og	videregående	skole.	Ha	fokus	på	kompetansen	som	skal	tilegnes	fremfor	
karakter.	Skolen	prøver	å	legge	til	rette	for	gode	situasjoner	for	elever	og	lærere,	slik	at	hver	
elev	skal	få	presentert	og	vise	sin	kompetanse.	Gi	tilbakemelding	hvis	ditt	barn	ikke	føler	
dette	ivaretatt.	
Muntlig	eksamen	er	9.	og	15.	juni,	som	er	siste	pulje	som	er	bra	mht.	at	standpunktkarakter	
settes	så	sent	som	mulig.		
Husk	at	alle	elevene	i	Oslo	konkurrerer	på	like	vilkår.			
	
8.	og	9.	trinn	har	løpende	underveis	vurderinger.		
	
Minner	om	foreldreundersøkelsen.	Svært	få	har	svart	til	nå.	Frist	er	30.	mars	og	en	foresatt	
pr.	elev	får	SMS	og	epost	med	link	til	undersøkelsen.	Husk	at	svarene	vi	gir	kan	bidra	til	en	
enda	bedre	skolehverdag!	
	
Hva	med	elever	som	faller	utenfor,	spesielt	mht.	hjemmeskole?	Det	er	pr.	i	dag	ca.	50	elever	
som	har	tilbud	om	å	få	daglig	undervisning	på	skolen,	og	det	er	kapasitet	til	noen	flere.	I	
tillegg	har	elevrådet	igangsatt	motivasjonstiltak.	
	
Budsjett	ble	kort	presentert.	Tildelingen	til	Brannfjell	skole	er	på	totalt	66	231	000	kr.		
tilnærmet	lik	tildeling	i	2020.		I	budsjettet	er	det	lagt	opp	til	en	økning	av	pedagogisk	ansatte	
fom.	aug	2021	(1	–	2	årsverk).		
Årsregnskapet	for	2020	viser	et	resultat	på	2	589	00	kr	(justert	for	periodisering).		
Underforbruket	fra	2020	vil	hovedsakelig	bli	brukt	til		kompetanseheving,	oppgradering	av	
klasserom/møterom	og	undervisningsmateriell.		
	
Utviklingssamtaler	på	Teams	er	i	gang.	Speed-date	med	faglærere	for	9.	og	10.	trinn	måtte	
dessverre	avlyses	pga.	koronasituasjonen.		
	
Strategisk	plan	ligger	nå	ute	på	hjemmesiden;	
https://brannfjell.osloskolen.no/sok/?q=strategisk%20plan	
Skolens	ledelse	er	fornøyd	med	planen	hvor	både	ledelse,	lærere	og	elevråd	har	vært	
involvert.	Mål	og	økonomi	henger	sammen.		
	
	
	



	
	

MØTE	FORTSETTER	UTEN	SKOLENS	LEDELSE	
VENTILASJON.	
	
Hilde	Norvalls	fikk	svar	fra	Undervisningsbygg	i	dag	17.03.	at	vi	får	noe	mer	informasjon	etter	påske	på	hva	
tiltakene	blir.	
		
Jan	Skau,	FAU,	har	vært	engasjert	sammen	med	skolen,	men	har	ikke	hatt	noe	dialog	om	dette	temaet	siden	
september	2020.	FAU	ønsker	at	Jan	fortsatt	aktivt	er	med	i	dette	arbeidet,	og	Hilde	har	bekreftet	at	Jan	kobles	
på	i	arbeidet	videre.	
	
Jan	oppsummerer	samtale	med	Hilde	og	status:	
På	skolen	er	det	justert	en	del	på	ventilasjonsanlegget,	men	anlegget	er	ikke	tilrettelagt	for	individuell	
regulering	pr	klasserom,	slik	at	en	innreguleringer	ikke	blir	100%	uansett	hva	de	gjør.	Det	er	noen	som	jobber	
med	anlegget	for	å	utnytte	dette	om	mulig	enda	bedre.	Jobb	forgår,	og	klima	har	blitt	bedre.		
		
For	høy	temperatur	er	fortsatt	en	utfordring,	og	utvendig	solavskjerming	ville	ha	hjulpet.		Solavskjerming	må	
søkes	hos	UDA.	Dette	er	prosess	som	det	jobbes	med.	Styring	via	et	SD-anlegg	(som	må	installeres)	kan	også	
bidra	positivt.	
		
Skolen	skal	ha	et	møte	med	Undervisningsbygg	der	skolen	skal	legge	frem	mulige	tiltak,	alt	dette	er	ikke	klart	til	
dette	møte,	men	på	gang.	Selve	møtet	er	heller	ikke	avtalt,	på	tid/når.	
		
Skolen	har	et	samarbeid	med	allergiforbundet.	Rådgivning	derfra,	mye	med	støvbegrensning	etc.	
		
	
	
KLASSETUR	9.	OG	10.	TRINN.	
Det	ble	informert	om	status	for	klassetur.	

• Hovedutfordring	er	at	turen	for	årets	10.	trinn	står	i	fare	for	å	bli	avlyst.	Kan	være	mulig	å	gjennomføre	
i	mai.	Venter	på	datoer	fra	Oksenøen.	Dette	trinnet	har	betalt	inn	kr	417.797	til	Oksenøen.		

• I	 forbindelse	 med	 at	 skoleturen	 måtte	 avlyses	 i	 høst	 for	 10.	 trinn,	 forhandlet	 skolen	 frem	 å	 få	
gjennomført	en	tur	en	helg	denne	våren.	Siden	det	ble	en	helg,	måtte	foreldrene	ta	ansvaret.	Ansvaret	
ble	tatt	av	foreldrene,	som	umiddelbart	ønsket	en	avtale	om	at	HVIS	det	ikke	ble	mulig	å	gjennomføre	
tur	 for	 årets	 10.	 trinn,	 så	måtte	 innbetalt	 beløp	 kunne	 overføres	 til	 årets	 9.	 trinn.	 Dette	 godkjente	
Oksenøen,	mot	at	turen	for	9.	trinn	også	ble	lagt	til	en	helg.	På	dette	tidspunktet	var	det	usikkert	om	
turen	for	9.	trinn	ble	en	tur	i	regi	av	foreldre	eller	skolen.	

• 12.	mars	melder	skolen	at	de	kan	ta	ansvar	 for	9.	 trinn	sin	tur	til	høsten	på	bakgrunn	av	 innspill	om	
opptatte	helger	med	konfirmasjon	og	denne	må	derfor	legges	til	ukedager.	Tur	i	skoleregi	er	best	for	
alle	 parter,	men	hva	 hvis	 tur	 for	 10.	 trinn	 ikke	 kan	 gjennomføres.	Hva	med	de	 kr	 417.797	 som	er	 i	
betalt	inn	av	foresatte,	men	var	stilet	til	Brannfjell.	

• I	 møte	 med	 skolen	 i	 forkant	 av	 FAU	 møte,	 onsdag	 17.	 mars,	 ble	 de	 enighet	 om	 at	 FAU	 leder	 og	
turansvarlig	for	10.	trinn	sender	en	henvendelse	til	Oksenøen	for	å	få	bekreftet	at	beløpet	fortsatt	kan	
overføres	høsten,	men	til	å	gjelde	ukedager.	Forespørsel	ble	sendt	Oksenøen	fredag	19.	mars	på	vegne	
av	FAU	og	skolens	ledelse.		

	
Tirsdag	23.	mars	melder	Oksenøen	at	28.-30.	mai	og	4.-6.	 juni	 kan	 legges	 til	 rette	 for	 tur	 for	10.	 trinn.	 I	
møte	med	turansvarlig	for	trinnet	samme	dag,	er	alle	innstilt	på	flytte	turene	til	disse	datoene.	Oksenøen	
går	med	på	å	overføre	80	%	av	 innbetalt	beløp	til	høstens	tur	for	dagens	9.	trinn	 i	regi	av	skolen,	dvs.	kr	
334.237,	dette	hvis	turen	for	10.	trinn	må	avlyses.	
	
	
	

	



AVSLUTNINGSFEST	FOR	10.	TRINN.	
Det	er	planlagt	avslutning	for	10.	Trinn,	tirsdag	1.	Juni.	Dette	blir	et	arrangement	der	flere	vil	bidra	med	
sponsing	av	lokaler	og	mat,	samt	at	vi	trenger	8.	og	9.	trinns	foreldre	til	å	stille	som	vakt.	Alle	FAU	
representanter	ble	bedt	om	å	forespørre	sin	klasse	og	melde	dette	tilbake	til	Ann	Kristin.	Hver	klasse	må	stille	
med	2	personer.	2	av	klassene	må	stille	med	3	personer	til	Natteravn.		
Skolen	har	stilt	seg	positiv	til	å	bidra	økonomisk	for	denne	festen.	Budsjett	for	arrangementet	er	kr	58.000,	og	
forespørsel	om	å	få	dekket	dette	fra	skolen	ble	sendt	ledelsen,	18.	mars.		
I	skrivende	stund	er	tilbakemelding	på	dette	ikke	mottatt.		
	
	
Neste	møte	er	26.	mai	kl.	18.00,	men	det	kan	bli	behov	for	møte	før	dette	mht.	klasseturer	for	9.	og	10.	trinn	og	
økonomi	rundt	dette.	
	
Del	referatet	med	alle	foresatte!	
	
Saker	til	neste	møte	meldes	til	FAU	leder	Jonny	Arnesen;	joarne70@gmail.com	

	
	
Oslo,	24.	mars	2021	
Ann	Kristin	Franck	
annkristinlarsenfranck@gmail.com	


