
 

MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU  
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Mandag 12. april 2021 kl. 19.00-21.00 
Møtested:  På Zoom 
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Sak 1.0 – Helsesykepleier informerer om sitt arbeid på skolen og i bydelen (åpent for alle foreldre) 
Marit og Anne informerte om sitt arbeid som helsesykepleiere på Kjelsås. Per nå mangler en hel 
stilling som helsesykepleier, denne skal komme på plass i august. Som helsesykepleiere skal de være 
tilgjengelig for elevene daglig. I løpet av året har de et årshjul som de følger. For eksempel med 
skolestartssamtale med alle førsteklassinger, undervisning på 3. trinn om vold og overgrep, på 4. 
trinn om delte hjem, og på 5. trinn om pubertet. De gjennomfører også fast vaksinering på ulike 
trinn, og samarbeider med ulike eksterne aktører. I tillegg har de stor pågang av elever som trenger 
ekstra oppfølging, og de opplever innimellom at det er større behov enn de har ressurser til å møte.  
 
Helsesykepleierne samarbeider fast med Kjelsås skole i ulike møter. De deltar f.eks. fast i ukentlig 
ressursteam (som diskuterer elever som har utfordringer faglig, og er med på å vurdere henvisning til 
PPT etc.), og elevsaksteam (som også diskuterer elever, eller grupper/klasser, men med fokus på 
trivsel, og det psykososiale, og ikke bare det rent skolefaglige. Helsesykepleierne sier de samarbeider 
godt med lærerne, de gir veiledning til enkeltlærere og de prøver også å besøke alle teamene og 
snakke om hva som rører seg på de ulike trinnene.  
 
Helsesykepleierne opplever at det er stor etterspørsel fra barn som trenger noen å snakke med, og 
foreldre som trenger veiledning. De prøver å møte det behovet, og hvis det er behov over tid, så 



hjelper de med å henvise videre til f.eks. familievernkontoret, robust (familieterapeuter), eller 
barneverntjenesten. 
 
Helsesykepleierne sier også at selv om dette har vært et annerledesår med Covid-19, så har de fått 
sterke føringer på at de skal opprettholde normal virksomhet. De tar selvfølgelig hensyn til 
smittevern men gjennomfører vaksinering, undervisning etc. De sier de ikke har fått spesielt stor 
pågang pga korona, men at det er noen barn med litt helseangst, noen som vasker seg for mye og 
lignende, men egentlig ikke i stort omfang, tatt i betraktning at Kjelsås er en så stor skole. 
 
Ved behov finnes mer informasjon om skolehelsetjenesten på skolen her:  
https://kjelsas.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesykepleier/, og 
helsesykepleierne kan kontaktes på: skolehelsetjenesten.kjelsas@bna.oslo.kommune.no  
 
Sak 2.0 – Rektor informerer om ny smittevernveileder og rødt nivå på Kjelsås skole  
Rektor informerte om at det 25.03.21 kom en ny versjon av smittevernveilederen for grunnskolen. 
Der står det at antall kontakter bør halveres i forhold til gult nivå, og at dette organiseres etter lokale 
behov og hensyn.  På Kjelsås skole er det pr i dag er 38 klasser. Rektor sier at dersom de skal følge ny 
smittevernveileder slavisk, vil det bety at elevene må deles inn i 53 kohorter. Dette ville skape behov 
for 15 ekstra lærere, og disse er antakelig vanskelig tilgjengelig. Mest sannsynlig måtte man da ha 
ansatt ufaglærte. I tillegg ville romkapasiteten bli sprengt, og det ville ha ført til utstrakt bruk av 
hjemmeskole for de eldste elevene. Skolen er også usikker på om det smittevernmessig ville vært en 
fordel da man ville få flere voksne inn i skolen, og samtidig skille elever i samme klasse i små kohorter 
på skolen som kanskje ikke opprettholdes etter skoletid.  

Det er derfor skolens vurdering at endring til mindre kohorter ikke vil være et godt tilbud for elevene 
på Kjelsås skole, hverken faglig eller psykososialt. Skolen beholder klassevise kohorter på rødt nivå. 
Skolen har også rådført seg med bydelsoverlege og skolens FAU.  

Sak 3.0 – Informasjon fra FAU 
3.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
 Registrering av FAU-representanter for neste skoleår 
Styret ber om at kontaktinformasjon (navn, epost og telefonnummer) til nye klassekontakter og FAU-
representanter for neste skoleår meldes inn til: faukjelsas@gmail.com  
  

Påskeegg til alle ansatte ved Kjelsås skole 
Kjelsås FAU har mottatt takk fra skolen for påskeeggene som vi gav til de ansatte før påske 
 
3.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Ingen møter 
 
3.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret 
I Driftsstyret ble det diskutert at det er stort press på kommende 1. trinn grunnet mye tilflytting. 
Kjelsås skole har plass til 113 skolestartere. Per i dag er det 10 ledige plasser. 5 elever søker om 
skolebytte fra andre Osloskoler (Grefsen, Disen Korsvoll, Bjølsen og Årvoll), og samtidig vet vi at det 
flytter inn 8 barn i Frysjaparken i løpet av sommeren og høsten. Det kommer sikkert flere, da 
Frysjaparken er et helt nytt byggeprosjekt med 1000 leiligheter, som tilhører Kjelsås skole.   



Planene om Frysja skole er lagt på is, men barnefamiliene flytter inn uke for uke. Dersom Kjelsås 
skole ikke har plass, må vi sende dem til naboskolene. Grefsen og Korsvoll skoler kommer også til å 
fylles opp.  
 
Driftsstyret oppfordret FAU til å gå sammen med FAU på naboskoler for å legge noe press på den 
politiske prosessen rundt skolebehov. Det vil styret i FAU gjøre. Vi tar også kontakt med SUSNA. 
 
Sak 4.0 – Beslutningssaker 
4.1 Valg til Driftstyret 
Fredrik Markus og Leif Jørgen Gjerde ble enstemmig gjenvalgt til Driftsstyret 
 
4.2 Foreldrebetaling og bevilgning fra FAU til leirskole for 7. trinn 
Bevilgning til leirskole for 7. trinn opptil 100.000 ble enstemmig vedtatt 
 
Sak 5.0 – Eventuelt  
 Vikarbruk 
Noen foreldre etterlyser mer informasjon om, og oversikt over, vikarbruken på skolen. Dette handler 
om bekymringer relatert til smittevern, men også bekymringer for elevenes faglige utbytte når det 
blir mye bråk og uro i klassene. FAU har forståelse for at skolen er i en utfordrende situasjon for tiden 
med mye koronarelatert fravær også blant lærerne, men vil i samtaler med rektor oppfordre skolen 
til å orientere foreldre om vikarbruk, og også følge opp klasser der det rapporteres om økende bråk 
og uro. 
 
 Informasjon om elevenes skolearbeid 
Foreldre etterlyser stadig informasjon om elevenes skolearbeid, og mange mener det er vanskelig å 
følge med og å følge opp lekser, særlig fordi elevene ikke har skolebøker. Styret i FAU oppfordrer alle 
foresatte til å ta dette opp direkte med kontaktlærer, men vil i samtaler med rektor også oppfordre 
skolen til å kommunisere tydeligere rundt de valgene skolen tar med tanke på læremidler for 
elevene. 
 
 Bråk på Kjelsås  
Den siste tiden har det vært noen episoder med bråk mellom ungdommer fra Kjelsås og ungdommer 
fra andre bydeler i Oslo. Styret i FAU etablerer kontakt med andre FAU i bydelen og etterlyser 
oppstart av Natteravning. Foresatte (også på barnetrinnet) oppfordres til å melde seg som 
Natteravner, gjerne til faukjelsas@gmail.com, og helst før helgen. 
 
Sak 6.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
6.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
 Tildelt Frivillighetsmidler fra Bydel Nordre Aker 
Kjelsås FAU er tildelt 15.000 kroner til innkjøp av basketballkurver fra Frivillighetsmidler i Bydel 
Nordre Aker. 
 
 Møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 
Trivsel- og skolemiljøgruppa har vært representert i SMU, hvor det ble informert om at hver klasse 
har fått utdelt klassesett med en fotball, en stikkball og ett hoppetau, og at disse er mye i bruk. SMU 



diskuterte også omfanget av undervisning på rødt nivå, noen foreldre synes det har vært for lite 
undervisning, og rektor forklarer at dette har med smittevernregler og lærernes arbeidstid å gjøre (se 
over). På samme måte vil det være nødvendig å fortsette med hjemmearbeid knyttet til gym, kunst 
og håndverk og matlaging så lenge skolen er på rødt nivå. Disse fagene skal opprettholdes, men det 
er ikke mulig å gjennomføre dette på skolen grunnet smittevern. Rektor informerte også om at 
avgjørelse om evt å stenge skolen grunnet smittetrykket er det bydelsoverlegen som kan gjøre, og 
ikke rektor. Rektor sier også at de vil se på hvordan de kan informere bedre om hvor foresatte og 
barn som strever ekstra under pandemien kan henvende seg. SMU diskuterte også deling av klasser 
på rødt nivå, jfr. informasjonen fra rektor over. 
 
6.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Trafikk- og nærmiljøgruppa purrer på sakene med Ruter (om busser som parkerer i overgangsfelt og 
kjører på rødt). 
 
6.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
17. mai gruppa legger opp til frivillig foreldrebetaling som vanlig for 5. (og i år også 6. trinn) for 
gjennomføring av arrangement på 17. mai. De planlegger for digitalt arrangement. 
 
 
 
 
 


