
 

REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU og Klassekontakter 
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Tirsdag 8. september 2020 kl. 19.00-21.00 
Møtested: https://uio.zoom.us/j/64859848035?pwd=emxhT3MyUmdReE1DTG1IalZIVUw0dz09  
Tilstede:  Styret skoleåret 2019/20, rektor, klassekontakter og FAU-representanter for 

skoleåret 2020/21 
Skoleårets første FAU-møte er et kombinert Årsmøte og FAU-møte. Klassekontakter er i tillegg til 
FAU-representanter invitert til skoleårets første møte. Det var 44 personer tilstede på møtet. 
 
 
Sak 1.0 Årsmøte 
1.1 Velkommen og introduksjon til Zoom 
1.2 Innledning ved skolens ledelse 
1.3 Årsmøte 

A. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen 
B. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 
C. Årsrapport for FAU Kjelsås skole 2019/20  
D. Regnskap 
E. Valg av styre 

Sak 2.0 – Avstemming over forslag til endring av vedtektene 
Sak 3.0 – Gjennomgang av møteplan 
Sak 4.0 – Eventuelt 
Sak 5.0 – Trinnvis samling for klassekontakter og FAU-representanter i Breakout-rooms i Zoom. 
Sak 6.0 – Gruppearbeider i Breakout-rooms Zoom 
 
 
 
Sak 1.0 Årsmøte 
1.2 Velkommen og introduksjon til Zoom 

 
1.2 Innledning ved skolens ledelse 
Henriette Randsborg presenterer seg selv. Vært skoleleder i 13 år. Kommer fra stilling som rektor ved 
Trosterud skole. Kommer selv fra området og gikk selv på Grefsen skole. Litt om oppstart: 

• Utfordrende å komme inn på en ny skole, og på samme tid ivareta smittevern på en stor 
skole 

• Forbereder seg også på at det kan dukke opp smitte på skolen som medfører at trinn eller 
hele skolen må i karantene i en tidsperiode og det da må gjennomføres digital undervisning 

• Det planlegges utviklingssamtaler for elever/foresatte på alle trinn i høst, med fysisk 
oppmøte, men det tilbys digitale løsninger for de som heller ønsker det 

• Det blir gjennomført foreldremøter klassevis, for alle trinn. 1. trinn er gjennomført, 3. trinn 
kommet godt i gang med planleggingen, de andre trinnene planlegger også  

• Trafikkgruppa må finne en representant som kan delta sammen med rektor på digitalt møte 
vedr. prosjekt ny vannforsyningstunell  



• Gleder seg til videre samarbeid med FAU 
 
1.3 Årsmøte 

A. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet). Følgende 
foreslås: 
 Ordstyrer: Mari Gun Johnsrud  
 Referent: Evy Alsos 
 Representanter til å signere protokollen: Åshild Baukhol (2B) og Emilia Wigum (4D) 
 Ingen innsigelser, vedtatt 
B. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet. Ingen innsigelser, vedtatt 
 
C. Årsrapport for FAU Kjelsås skole 2019/20 følger vedlagt. 
Innledninger ved leder i FAU, økonomiansvarlig og gruppelederne.  
Gjennomgang av årsrapport ved FAU-leder Mari Johnsrud 
Trivsel og skolemiljø gjennomgang årsrapport ved Odd-Marius Elstad  
Trafikk og nærmiljø gjennomgang årsrapport ved Amund Mehli 
17.-mai komitéen gjennomgang årsrapport ved Kjersti Storheim 
 
D. Regnskap (vedlagt som del av årsrapporten). 
Gjennomgang av økonomidel i årsrapport ved Fredrik Markhus 
 
E. Valg av styre. 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til FAU-styret 2020/21: 

• Leder: Mari Gun Johnsrud (4D). Sitter på sitt andre år 
• Sekretær: Inga Staal Jenset (4F). Sitter på sitt andre år. 
• Økonomiansvarlig: Gard Midtsund (3C). Velges for to år.  
• Styremedlem: Hilde Mari Haugen (2C) Velges for to år. 
• Styremedlem: Marie Sørli (7E). Sitter på sitt andre år. 

Styret ble valgt som innstillingen viser 
 
Sak 2.0 – Avstemming over forslag til endring av vedtektene 
2.1 Styret ble bedt om å formulere to forslag til vedtektsendring til årsmøtet. Disse er uthevet i 
Vedtektene vedlagt. Årsmøtet bes stemme over forslag 1 (om at FAU-representant og Klassekontakt 
er gjensidig vara for hverandre) og forslag 2 (om at sju FAU representanter blir sittende til oktober 
påfølgende skoleår, for å sikre kontinuitet i FAU sitt arbeid). 

 Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall ved behandling i FAU.   Begge forslagene ble vedtatt 

Sak 3.0 – Gjennomgang av møteplan 
3.1 Styret gjennomgår forslag til møteplan, som hovedregel avholdes første mandag i måneden: 
5.10.2020 
2.11.2020 
7.12.2020 
4.1.2021 
1.2.2021 



1.3.2021 
12.4.2021 
3.5.2021 
 
Sak 4.0 – Eventuelt 
4.1 Eventuelle saker 

• Sosiale arrangement som besøksgrupper etc og koronatiltak. Der er ønskelig med 
retningslinjer fra skolen. Saken overføres arbeidsgruppen Trivsel og skolemiljø som tar 
saken med skolens ledelse og skolens korona-team. 
 

• Trafikkvakter: Det er ønskelig at oversikt over tildelte uker deles med hver enkelt 
klassekontakt med en gang det er klart. Saken oversendes arbeidsgruppe trafikk og 
nærmiljø 
 

Sak 5.0 – Trinnvis samling for klassekontakter og FAU-representanter i Breakout-rooms i Zoom. 
5.1 Klassekontakter og FAU-representanter samles trinnvis med følgende mål:  

• Bli introdusert til klassekontakter og FAU-representanter på ditt trinn 
• Gjennomgå rollebeskrivelse for klassekontaktene som er vedlagt denne innkallingen og 

komme med eventuelle forslag til forbedringer 
• Gjennomgå årshjul for FAU som er vedlagt denne innkallingen og komme med eventuelle 

forslag til forbedringer 
• Vurdere om og eventuelt hvordan klassekontakter og FAU-representanter kan samarbeide 

med felles arrangementer på trinnet(ikke så aktuelt med dagens smittesituasjone) i løpet av 
skoleåret 

• Fordele FAU-representanter til arbeidsgruppene slik at 
o Minimum FAU-representant 1 fra hvert trinn deltar arbeidsgruppen Trafikk og 

nærmiljø 
o Minimum 2 FAU-representant fra hvert trinn deltar arbeidsgruppen Trivsel og 

skolemiljø.  
o 5. trinn deltar i 17-mai-gruppen 

 
Sak 6.0 – Gruppearbeider i Breakout-rooms Zoom 
6.1 Klassekontaktene samles for å få innføring i oppgaver og utveksling av erfaringer. 
6.2 FAU-representantene fordeles i arbeidsgrupper.  

 
 
 
 
 
 
 
--------------------------     ---------------------------- 
Åshild Baukhol, 2B     Emilia Wigum, 4D 
Signatur, dato, sted     Signatur, dato, sted 

 


