
 

REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU  
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Mandag 7. desember 2020 kl. 19.00-21.00 
Møtested:  På Zoom:  
https://uio.zoom.us/j/61108601678?pwd=N1pWcjF5TEFSUkhNU0pOZkZXU1U2QT09 
Meeting ID: 611 0860 1678 
Passcode: 954676 
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Sak 1.0 – Innledning fra elevrådet og rektor 
Elevrådsleder Nora informerer om at elevrådet har hatt kohortvise møter på trinnene. De har vært 
opptatt av hvordan klassene synes det er å være på gult nivå: Mange synes det er vanskelig å holde 
avstand i gangene, og også i gymmen. Noen synes mange er sløve med å vaske henda, også synes de 
såpa lukter vondt. Men alle er flinke til å være hjemme hvis de er syke. De liker også at trinnene har 
oppstart til ulik tid, så har de skolegården for seg selv. 
 
Elevrådet har også så vidt kommet i gang med arbeidet med Trivselsledere. De skal være ute i 
friminuttene og passe på at alle har noen å leke med, og finne på leker.  
 
Elevrådet har også organisert julekalender nå i desember. Hver dag er det noen i elevrådet som 
snakker til alle elevene over høyttaleren, de spiller kansje en julesang, eller så får klassene en 
oppgave: å pynte klasserommet, ta en dans eller lignende  
 



Rektor informerer om at det ikke blir juleavslutninger eller julegudstjeneste i år, og at de derfor er 
ekstra glad for at elevrådet arrangerer julekalender isteden. Det er vanlig skole ut neste uke i Oslo, så 
det blir ikke hjemmeskole før juleferien. AKS har åpent noen dager før jul og i romjulen, men det er 
veldig få påmeldte noen av dagene. Siden AKS må bemanne mtp kohorter, oppfordrer rektor alle 
innstendig om å melde sitt barn av allerede nå, dersom man vet at barnet sitt ikke kommer. På den 
måten kan flere ved AKS få en velfortjent juleferie etter et år der de har lagt mye innsats i å strekke 
seg langt for å få turnusen til å gå opp. Alle som ønsker å benytte seg av AKS skal selvfølgelig gjøre 
det, men vanligvis er det mange som ikke kommer på AKS selv om de er påmeldt, og i år er dette 
ekstra uheldig. 
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
Ingen saker å melde 
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Amund har vært på KFU møte. Der ble det informert om at Utdanningsetaten skal støtte Teams for 
FAU i Oslo, antakelig to lisenser per skole. Det ble også informert om at klasselister skal utleveres fra 
skolene når noen ber om det, og at FAU kan ta kontakt med Utdanningsetaten dersom man har 
utfordringer med dette. Det var også snakk om skoleturer relatert til korona, og hvordan FAU kan 
bidra til å finansiere slike turer uten inntekter fra 17. mai. Det blir opprettet gruppe på tvers av KFU 
som skal se på alternativer for 17. mai feiring. Referat fra møtet er her: http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2020/12/Referat-fra-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-november-2020-1.pdf  
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ikke noe nytt 
 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen saker 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 Behov for trafikkvakter 
Styret har fått noen meldinger om at behovet for trafikkvakter er mindre nå som så mange er på 
hjemmekontor, men trafikkgruppa har samtidig fått mange meldinger om at behovet er stort. FAU 
vurderer det slik at vi fortsetter med dagens ordning og oppfordrer alle til å bytte vakter internt i 
klassen dersom en vakt ikke passer. 
 
4.2 Forespørsel om forskning på korona 
FAU har fått en forespørsel om å delta i en spørreundersøkelse om håndtering og konsekvenser av 
koronautbruddet for skoler og elever i grunnskolen. Undersøkelsen er rettet til FAU ved et utvalg 
norske skoler, og NTNU Samfunnsforskning og NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, 
forskning og utdanning er ansvarlig for undersøkelsen. Arbeidet er finansiert av 
Utdanningsdirektoratet. FAU leder vil svare på undersøkelsen på vegne av FAU Kjelsås. 
 
4.3 Forespørsel om forskning på barns aha-opplevelser 



Styret i FAU har også mottatt en forespørsel til alle forelsre om å delta i forskning på barns Aha-
opplevelser. Det er en undersøkelse gjennomfør av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo som 
undersøker følelser koblet opp mot læring (dere kan lese mer om prosjektet her 
https://www.sv.uio.no/psi/forskning/prosjekter/AhaChild/). Spørreundersøkelsen finner dere her: 
http://oslopsych.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bI458WDbOSkRGPr 
 
4.4 Behov for å tenke alternativ inntekt til FAU  
Det kan bli behov for alternative inntekter for FAU dersom også årets 17. mai arrangement blir 
avlyst. Dette spesielt med tanke på å kunne bidra til leirskole neste år. Styret vil opprette en 
arbeidsgruppe som orienterer seg i muligheter for alternative kilder til finansiering, slik som digitale 
auksjoner eller muligheter for å søke utlyste midler. 
 
Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen nye saker.  
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Gruppa har registrert at det er endel trafikkvakter som ikke er på plass, og oppfordrer alle FAU-
representanter i 7. trinn om å sende ut melding til alle klassene om å huske vaktene sine nå fram til 
jul.  
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Vil arbeide videre i samarbeid med KFU om løsninger for en eventuell alternativ 17. mai 
 
 
 
 


