
 

MØTEINNREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU  
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Mandag 1. februar 2021 kl. 19.00-21.00 
Møtested:  På Zoom 
 
 
 
Sak 1.0 – Gjennomgang av strategisk plan, elevundersøkelse og nasjonale prøver v/ skolens ledelse 
(åpent for alle foreldre) 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

2.1.1 Skolemelkordningen er i gang igjen 
2.1.2 Regnestrategier sendt ut på skriv til foreldre i mange klasser 
2.1.3 Bokkasse til skolebiblioteket 
2.1.4 Mulig ny leverandør av fotografering 
2.1.5 Muligheter for alternativ inntjening til FAU 

2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 Kjøring ned Asbjørnsens vei 
4.2 Tema til foreldremøter 
Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
 
 
 
Sak 1.0 – Gjennomgang av strategisk plan, elevundersøkelse og nasjonale prøver v/ skolens ledelse 
(åpent for alle foreldre) 
Rektor informerte om skolens rutiner når skolen drives på rødt nivå. Hun presenterte også resultater 
fra nasjonale prøver og elevundersøkelsen, og oppsummerer med at skolen stort sett er godt fornøyd 
med resultatene. Hun fortalte også litt om hvordan de ulike teamene arbeider med resultatene av de 
ulike prøvene, og hvordan de iverksetter tiltak der det er nødvendig. Til sist informerte rektor om 
strategisk plan, og identifisering av risiko og aktuelle tiltak. Rektors presentasjon er vedlagt dette 
referatet. 
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

2.1.1 Skolemelkordningen er i gang igjen 
Foresatte skal ha fått epost fra Tine om videreføring av abonnement 



2.1.2 Regnestrategier sendt ut på skriv til foreldre i mange klasser 
Noen trinn har fått tilsendt skriv om regnestrategier fra kontaktlærer, men det er fortsatt endel 
trinn/klasser som ikke har fått. Styret i FAU har videreformidlet ønske om at dette sendes ut til alle 
klasser på alle trinn 

2.1.3 Bokkasse til skolebiblioteket 
Bokkassen til skolebiblioteket vil antakelig være ferdig før vinterferien. Den skal males av noen elever 
ved skolen 

2.1.4 Mulig ny leverandør av fotografering 
Styret i FAU får med jevne mellomrom tilbud fra andre leverandører av skolefotografering. Dersom 
noen mener dette er ønskelig, bes de ta kontakt med FAU via sin klasses representant.  
 2.1.5 Muligheter for alternativ inntjening til FAU 
Det er nedsatt en gruppe som ser på muligheter for alternative inntektskilder til FAU, iom at 
inntekter fra 17. mai arrangement bortfalt i fjor, og muligens også i år. jGruppen ser på muligehter 
for å søke ulike legat/stiftelser, og også alternative arrangementer. Gruppen ser dette i sammenheng 
med arbeidet i 17.-maigruppen.  
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Ikke noe nytt 
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ikke noe nytt 
 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen saker 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 Kjøring ned Asbjørnsens vei 
FAU får meldinger om at det oppstår farlige situasjoner fordi biler kjører ned Asbjørnsens vei på 
morgenen. Denne gaten er merket som gatetun («kjøring til eiendommene tillatt»), så det er 
antakelig ikke ulovlig å kjøre ned der. Skolen har likevel sent ut oppfordring til alle foresatte om ikke 
å bruke denne veien til henting/levering. Trafikk- og nærmiljøgruppa vil ta saken videre og undersøke 
muligheter for tydeligere/alternativ skilting. 
 
4.2 Tema til foreldremøter 
FAU har fått en oppfordring om å diskutere felles regler for spilletid for elevene. Styret i FAU 
oppfordrer klassekontaktene i hver enkelt klasse til å ta dette opp som tema i foreldremøter. FAU 
ønsker også å spille inn ønsker om tematikk for foredragsholdere til foreldremøtene denne våren, og 
styret er i kontakt med rektor om dette. 
 
Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Trivsel- og skolemiljøgruppa har søkt bydelens frivillighetsmidler om å få finansiert to nye 
basketkurver til skolen. De kjøper også inn smashballer som finansieres av FAU. 
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 



Trafikk- og nærmiljøgruppa har et prosjekt for tiltak i Midtoddveien, og vil også innlemme arbeid 
med Asbjørnsens vei der. Dette innebærer også å arbeide for få til skilting og fotgjengerfelt i 
Midtoddveien/Myrerveien. 
 
Trafikk- og nærmiljøgruppa har også hatt kontakt med Ruter fordi det oppstår endel farlige 
situasjoner på vendeplassen for buss ved Kjelsås stasjon. Noen ganger står tre busser parkert på 
rekke, delvis ut i fotgjengerovergang, og det er også problemer knyttet til at busser kjører på rødt når 
to busser kjører ut av vendeplassen etter hverandre. 
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
I samarbeid med gruppa som ser overordnet på økonomi, utforsker 17. maigruppa alternative 
muligheter for arrangement. De ser også fram til samarbeid med KFU på dette. 


