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ÅRSRAPPORT FOR FAU KJELSÅS SKOLE 
Alle foreldre ved Kjelsås skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å 

skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for  trivsel  og  positiv  utvikling  

hos  elevene  og  skape kontakt  mellom  skolen  og  lokalsamfunnet.  Foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom 

foreldrene og skolen.   

Kjelsås FAU sammensetning Kjelsås FAU består av en representant fra hver klasse. 

Representantene bidrar inn i FAU sitt styre og arbeidsgruppene, som i skoleåret 2017/18  var  

Trivsel og skolemiljø, Trafikk og nærmiljø og  17. maigruppa.    

STYRET I FAU 
Styret forbereder saker til de månedlige FAU-møtene, og håndterer saker mellom møtene. 

Styrets leder har hatt jevnlige møter med rektor, der saker fra FAU er meldt inn og diskutert.  

Styret består av leder, sekretær, økonomiansvarlig og 2 styremedlemmer. Virketiden er normalt 

2 år i styret, og leder velges for 1 år av gangen ved første FAU-møte etter skolestart.  

Styrets sammensetning i 2017/2018: 

Monica Tjelmeland, leder 

Leif Jørgen Gjerde, sekretær 

Hedda Gangstad, økonimiansvarlig 

Cecilie Langvik, styremedlem 

Helene Søgård, styremedlem 

 

FAU-MØTER 
FAU-møtene avholdes kl. 19-21 første mandag hver måned i personalrommet i 2.etg. på Kjelsås. 

Første time av møtet er i plenum, etterfulgt av møter i arbeidsgruppene.  Styremøtene ble 

avholdt på samme dag, i forkant av FAU-møtet.   

På alle FAU-møtene har det i tillegg til aktuelle saker og rapporter fra arbeidsgruppene, vært 

innledninger om aktuelle tema: 

9. oktober 2017  

 
Leder for AKS orienterer om tilbud på AKS og samarbeid med skolen.  

 

6. november 2017  Skolens arbeid med å forebygge og håndtere mobbing.  
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4. desember 2017 

 
Elevrådet forteller om sitt arbeid 

 

8.januar 2018 

 
Skolens ledelse orienterer om skolens metoder for læring.  

5. februar 2018 

 

 
Rosa Kompetanse  innleder om hvordan skolen skal være et sted der 
alle kan kjenne seg trygge og inkluderte, uavhengig av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

5. mars 2018 

 
Skolens ledelse orienterer om strategisk plan, samt resultater fra 
elevundersøkelsen og nasjonale prøver. 

9. april 2018 

 
Helsesøster orienterer om utfordringer på skolen 

7.mai 2018 

 
Bibliotekar Tone Kristine Ramondsdotter Sem forteller om arbeid med 
elever 

 

 

 

ØKONOMI 
 FAU har en god og ordnet økonomi, der 17.mai er inntektskilden. I henhold til vedtektene skal deler av 
inntektene fra dette arrangementet settes av til å støtte leirskole påfølgende år, begrenset oppad til et 
totalbeløp pr år på kr 120 000. FAU støtter i tillegg prosjekter og tilstelninger fra elever, foreldre eller 
arbeidsgruppene som FAU godkjenner i henhold til vedtektene.  
 
Resultat Kjelsås skole FAU: Skoleåret 2017 /20178 
Endelig resultat legges fram for godkjenning til årsmøtet ved oppstart neste skoleår, slik at tallene som 
presenteres nedenfor kan endre seg.   
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Ved inngangen til dette skoleåret hadde FAU 291 590 kr i egenkapital. I løpet av skoleåret besluttet FAU 
å utbetale støtte med kr 60 000 til hver av de to leirskoleturene, totalt kr 120 000. I tillegg ble det 
bevilget kr 2000 til foredragsholder fra Barnevakten på foreldremøtene, kr 5 500 til bord (brukes til 17. 
mai) og kr 10 000 til Trivselslederne til innkjøp av diverse leker til friminuttene. Forrige skoleår ble det 
bevilget kr 50 000 til buss på 17. mai. Faktura for dette ble aldri mottatt og pengene ble tilbakeført. Kr 
36 000 til opprusting av uteområdet for mellomtrinnet bevilget forrige skoleår, viste seg å være for lite. 
Et stipend fra Sparebankstiftelsen DnB på kr 110 000 tildelt i mai (se årsrapport fra Trivsel- og 
skolemiljøgruppa) sammen med tidligere bevilgede midler, skal brukes sammen med til å ferdigstille 
prosjektet. 
 
Jubileumsgruppa fikk i forrige skoleår bevilget kr 14 500 til trykking av jubileumsbok. Denne ble trykket 
opp og solgt i to opplag. Ett klassesett ble gitt biblioteket. Resten av bøkene ble solgt til foreldre og 
bidragsytere. Dette ga oss et overskudd på kr 3 139. Årets 17. mai-arrangement ga en netto inntekt til 
FAU på kr 242 046. Dette gir et resultat for skoleåret 17/18 på kr 106 061. Ny egenkapital blir da på kr 
397 651. 17. mai-inntektene for 2018 var høyere enn de to foregående år, og arrangørene har holdt 
kostnadene lave. Til tross for økte bevilgninger til leirskolebuss, har vi derfor økt egenkapitalen 
betraktelig.  
 
Langtidsbudsjett  
For å sikre at FAU har tilstrekkelig egenkapital til å støtte leirskole og andre prosjekter og arrangementer 
som ligger frem i tid, er det nedenfor skissert et langtidsbudsjett. Postene for Leirskole (kr 120 000) og 
for ubetalte/ besluttet kostnad (opprustning av uteområdet for mellomtrinnet kr 36 000 bevilget av FAU 

Kjelsås skole FAU : Skoleåret 2017 /2018

Resultat Balanse

Inntekter Eiendeler

17 mai inntekter 311 739        Bank 291 590         

Renter 246                

Jubileumsbok 39 669          

Sum inntekter 351 653        Sum eiendeler 291 590         

Kostnader Gjeld og Egenkapital

17.mai kostnader 69 692          

Trivsel og skolemiljø 2 000             

Jubileumsbok 36 530          Egenkapital 291 590         

Leirskole -gave 120 000        Årets resultat 106 061         

Bord til korpset 5 500             Sum gjeld og egenkapital 397 651         

Leker Elevrådet 10 000          

Diverse 206                

Trafikk og nærmiljø 980                

Gebyr 684                

Sum kostnader 245 592        

Resultat 106 061        
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2016/17) er ikke effektuert, og overføres til budsjettet for 2018/19. Opprinnelig budsjett for dette 
skoleåret er med i oversikten (med grå skrift), for å vise årets resultat opp mot hva som ble budsjettert.   
 

 
 

 

ANDRE SAKER 

Jubileumsboken 
I forbindelse med 100 årsjubileet ved Kjelsås skole, laget Jubileumsgruppa en jubileumsbok. 

Boken ble ferdigstilt våren 2018, og distribuert til interesserte via FAU-representantene.  

 

Samarbeidsorganer 

Driftsstyret   
Driftsstyret har som oppgave å forvalte skolens ressurser til skolens og elevenes beste, og kan 

sammenlignes med et styre i en bedrift, og møtes 5 ganger i året. FAU-leder sitter som fast 

representant  i Driftsstyret ved Kjelsås skole og har fast punkt på agendaen, der det orienteres  

om arbeidet i FAU. I driftsstyret sitter 2 foreldrerepresentanter, som henholdsvis styreleder og 

styremedlem.   

 

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

SKOLEÅR: 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

INNTEKTER

Anslag 17 mai innt. 311 739       140 000       230 000       230 000       230 000       

Andre inntekter 39 914         

Netto inntekt 351 653       140 000       230 000       230 000       230 000       

KOSTNADER

Leirskole 120 000       120 000       120 000       120 000       120 000       

17. mai-kostnader 69 692         90 000         90 000         90 000         

Foredrag - Foreldremøte 2 000           20 000         20 000         20 000         20 000         

Jubileum 36 530         14 500         -               -               -               

Div kostnader 17 370         -               

Ubetalte / besluttede kostnader 86 000         36 000         

SUM KOSTNADER 245 592       240 500       266 000       230 000       230 000       

Årsresultat 106 061       -100 500      -36 000        -               -               

Disponibel EK 397 651       191 090       361 651       361 651       361 651       
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SUSNA   
Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) er et forum der FAU-

representanter fra barne- og ungdomstrinnet i Nordre Aker kan drøfte og fremme 

skoleutviklingssaker som berører bydelen. SUSNA hadde 2 møter i løpet av skoleåret.   

 

Oslo KFU   
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen 

i Oslo Kommune, hvor alle FAU-ene er representert. Formålet med Oslo KFU er å styrke hjem-

skole-samarbeid og påvirke den kommunale skolepolitikken til elevenes beste. Oslo KFU 

organiseres etter skolegrupper, som har møter med faglig påfyll og dialog omkring relevante 

temaer mellom FAU-representantene. I skoleåret har det vært arrangert 3 møter i 

skolegruppen, samt årsmøtet og stormøte i Oslo KFU, hvor styret har delt på møtene.   

 

ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPENE 
Utfyllende årsrapport for arbeidsgruppene inneholder bidrag sendt inn fra arbeidsgruppene, og 

bearbeidet av styret for gi en overordnet oversikt over arbeidet som har blitt gjort.   
 

Trivsel- og skolemiljøgruppa  

Gruppas medlemmer 

Gruppeleder:Cathrine Movold (4F). Medlemmer: Ann Kristin Svindahl (6E), Ingar Johansen (7A), Stian 

Andreassen (7B), Caroline Skei (7D) Aashild Baukhol (1F), Ellen Foerster (2C), Christian Marthinsen (2C), 

Cecilie Johansen (3B), Beate Skinningsrud (3E). 

Gruppas formål 

Gruppas formål er å jobbe med saker som angår barnas trivsel og skolehverdag, samt stille med 

representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) og Samarbeidsutvalget (SU) til Aktivitetsskolen.  

Gruppas arbeid 

Gruppen har fungert godt, hatt stort engasjement og har fått utført relativt mye. Det er krevende å 

arbeide med saker når møtefrekvensen er månedlig. For å være effektive har vi vektlagt møteledelse, 

ansvarsfordeling og tett oppfølging av aksjonspunkter mellom hvert møte: 

Hver saksdiskusjon har blitt avsluttet med en tydelige oversikt over oppfølgingspunkter, og hvem som er 

ansvarlig for å ta saken videre.  

Referatene har inneholdt oppfølgingspunkter og ansvar. 

Agenda med saksliste for gruppemøte og påminnelse på oppfølgingspunkter ha blitt sendt ut i forkant av 

hver møte, slik at alle kan møte godt forberedt og vi kan ha god fremdrift  
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Tydelig ansvarsfordeling på store oppgaver som har løpt gjennom hele året (feks kontaktperson med 

AKS etc) 

 

Viktige saker gruppa har jobbet med: 

Støtte til basketkurv og bordtennisbord, og til trivselsledere.  

 

FAU 2016/2017 bevilget penger til basketkurv og bordtennisbord til skolegård 5-7.trinn. Det 

viste seg imidlertid at pengene ikke var tilstrekkelig for å fundamentere basketkurv på riktig 

måte. Vi har derfor brukt mye tid på å søke midler, og fikk våren 2018 innvilget 110.000 kroner 

til idrettsutstyr fra Sparebankstiftelsen DnB. Pengene skal benyttes til å ferdigstille prosjektet 

med innkjøp og montering av basketkurv, bordtennisbord og racketer. FAU innvilget også 10 

000 kroner til Trivselsledere, som skal brukes til å kjøpe inn diverse leker til bruk i friminuttene.  

 

Dovett-kampanje 

Høsten 2017 gjennomførte vi en dovettkampanje i samarbeid med AKS. Dette har også blitt 

gjort tidligere år. Bakgrunnen er at mange av toalettene på skolen (særlig barneskolen) blir 

grisete og oppleves som utrivelige å bruke. Dovett-kampanjen har fem enkle regler tenkt som 

en huskeliste for barna. Disse ble sendt ut via mail til foreldre, hengt opp på doene og AKS lagde 

også et dovett-spill.  

 

AKS -samarbeid  

Skolemiljø- og trivselgruppa har to representater i Samarbeidsutvalget til AKS. De har hatt flere 

møter med AKS ila året. AKS har stort arbeidspress ved oppstart av skoleåret pga innkjøring av 

nye ansatte. Det kan derfor være lurt å vente til september / oktober med første møte. Vi kan 

ta initiativ til møtet dersom det ikke kommer en innkalling fra AKS.  

 

Saker som har vært tema i møte med AKS:  

 

• Dovettkampanjen (se over). Veldig godt samarbeid.  

 

• Kommunikasjon med foreldre. AKS opplever utfordringer med at foreldre ikke svarer på mail, 

er sene med å melde av / på etc. Overgang fra mail til surveys (skjema) har gjort dette noe 

bedre. Foreldre opplever at det noen ganger slurves med utkryssing. Barn får gå hjem selv, 

eller med venner når de ikke har fått lov. Vi har ikke diskutert løsninger med AKS, men en app 

som Spond kunne kanskje redusert disse problemene.  
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• 4-klasse AKS. AKS opplever stort frafall blant 4.klassinger på AKS. Dette er et problem for dem 

økonomisk og bemanningsmessig, i tillegg til at det blir litt trist stemning i gruppa når mange 

barn slutter ila året. I 2017/2018 var det primært guttene som sluttet, mens det tidligere år 

har vært jentene. AKS har bedt trivselgruppa om å komme med innspill til hvordan 4.klasse 

kan motiveres til å bli på AKS ut året. Vi har hatt en rask runde på dette, men ikke hatt 

oppfølgingsmøte med AKS.  

Våre tanker:  

• Aktivitetstilbudet må bli bedre og tilpasses for større barn  

• Rotasjonen på aktivitetstilbudet må endres. I 2017/2018 ble det for lenge å vente på 

´din tur’.  

• Kanskje nye aktiviteter kan introduseres ila året, slik at det blir noe nytt som skjer 

underveis?  

• Samarbeid med frivillige. FAU har tatt initiativ til samarbeid mellom frivillige og Kjelsås 

skole, og har i 2017/2018 vært i dialog med AKS om å benytte frivillige hos dem. Dette 

iniativet har i stor grad vært drevet av Anne Holck Ekenes, som har vært i FAU i 

2016/2017 og 2017/2018. Anne Holck Ekenes har tatt på seg å videreføre dette 

samarbeidet.  

 

Rosa Kompetanse  

I februar 2018 inviterte vi Foreningen FRI for kjønns- og seksualmangfold til å holde foredrag for 

FAU. Foreningens opplegg Rosa kompetanse er spesielt rettet mot skoler og barnehager, og har 

som formål å øke kompetanse og bevissthet for pedagoger og ansatte.  

 

Foredraget var på én time, og var svært interessant og informativt. FAU har oppfordret skolen 

om å gjennomføre opplegget til Foreningen FRI, da det på en så stor skole som Kjelsås vil finnes 

barn som berøres, og vi ønsker et godt og inkluderende miljø for alle.  

 

Åpen foreldremøte om ungdomsliv i bydelen 

Etter påske arrangerte vi et åpent foreldremøte om ungdom i bydelen. Bakgrunnen var et 

ønske om å gi foreldrene mer kunnskap om hvordan ungdomstiden på Kjelsås kan se ut.  

 

Møtet var for foreldre ved 6. og 7. trinn, og ble arrangert i samarbeid med Grefsen skole FAU. 

Disen skole og Engebråten var også invitert til samarbeidet, men kunne dessverre ikke delta. 

Møtet ble holdt på Kjelsås skole og hadde ca 100 deltakere.  

 

Foredragsholdere bydelens ungdomskoordinatorer (SAlto), som jobber forebyggende og bl.a på 

Trikkehallen.  De fortalte om hva de ser som rører seg i aldersgruppa 12 - 18 år. Tema er bl.a 
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festing, alkohol og rus, generasjon prestasjon mm. De jobber veldig tett på ungdom, og er gode 

formidlere. Det ble også et møte med mye dialog, da flere av foreldrene som deltok hadde barn 

på Engebråten også, og kunne bekrefte / utdype / korrigere noe av bildet som ble presentert.  

 

Møtet ble godt evaluert av deltakerne, som gjerne ser at dette blir en fast tradisjon.  

 

Spising  

Spising og avsatt tid til spising er en gjenganger i FAU-sammenheng. Enkelte foreldre opplever 

at barna får liten tid til spising. Rektor har gjentatte ganger forsikret FAU om at skolen følger 

regelverket og at det er avsatt tilstrekkelig tid til spising. Det kan imidlertid være uro eller 

situasjoner i den enkelte klasse / trinn som påvirker spisingen.  

 

I 2017/2018 ble vi enige med rektor om at foreldre som er bekymret om spising først må ta 

dette opp med kontaktlærer og teamet på trinnet - og ikke med FAU. Det er enklere å løse 

sakene i klassen / trinnet, enn som en sak mellom FAU og rektor.  

 

Klatrestativet  

Det har i vinter og tidligere år vært ulykker på klatrestativet i skolegården - både armbrudd og fall. Vi har 

stilt spørsmål om sikkerheten ved stativet, og hvordan skolen registrerer skader. Vi har blitt lovet at 

skolen skal føre statistikk på skader på stativet, slik at vi kan se omfanget av disse, før vi evnt diskuterer 

andre tiltak.  

 
 

Trafikk og nærmiljøgruppa 
Gruppeleder: Trond Wilsberg. 

 

 

 

Formål med gruppa 

Trafikkgruppa har som oppgave å jobbe for at skoleveien og området rundt skolen er 

trafikksikker og følge opp og administrere trafikkvakter.  
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Saker gruppen har vært involvert i eller jobbet med 

 

Trafikkvakter 

Trafikkgruppa har også i år mottatt tilbakemeldinger på at enkelte uker og plasser har vært 

dårlig bemannet. Vi har hatt en egen kontaktperson for oppfølging av trafikkvaktene, som bla 

har sendt ut ukentlige påminnelser til klassekontakter. Dette er fortsatt ett av de viktigste 

tiltakene fra Trafikkgruppa og vi er avhengige av denne dugnaden hver dag, hver uke.  

Refleksaksjon  

Sammen med Vann & Avløp som har store prosjekter gående i området har det blitt 

gjennomført stor refleksaksjon og konkurranse. VAV stilte velvillig opp og sponset blinkende 

refleksarmbånd som ble delt ut til alle elevene. Det ble også gjennomført en konkurranse hvor 

det vanket premier til de tre flinkeste klassene. Som en liten kommentar og notat til neste år, 

kan det være lurt å sjekke overgang til vintertid, i år kunne refleksaksjonen ha vært flyttet en 

uke. En liten detalj, refleks er viktig uansett. 

Fortau i øvre del av Myrerskogveien 

Sak overtatt fra forrige FAU. Det har blitt jobbet hele året med å få til en løsning for fortau i 

øvre del av Myrerskogveien. Ifm gravearbeidene har det vært ett ønske om fortau når gaten 

asfalteres for å få til en tryggere skolevei ( og vei generelt ) fra Lachmannsvei og ned 

Myrerskogveien. Arbeidene har dratt ut i tid og vi har ikke klart å komme til en løsning her. Det 

har generelt vært vanskelig å forholde seg til rette instanser og saken har for en god del blitt en 

usynlig kasteball i systemet. Vi har forsøkt å holde i denne og saken må videreføres av neste 

FAU. 

Arbeider i nærområdet 

Det har i inneværende år vært mye graving og tungtransport i området. Som sak vil dette bli 

omtalt under ett, selv om det selvsagt er flere prosjekter. Noen av arbeidene er avsluttet, noen 

vil være pågående i lang tid fremover. 

Nye rør i Rønningveien/ Myrerskogveien 

Utbedring av strømnett Myrerveien / Asbjørnsensvei / Kjelsåsveien 

Utbygging av Oset vannrenseanlegg 

Utbygging av boliger på Rønningentomta 

Frysjautbyggingen 

Fortetting / mindre utbygginger 
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Grefsenveien / Storokysset 

Som en fellesnevner må det sies at ansvarlige utbyggere / kontaktpersoner stort sett har vært 

greie å forholde seg til(nødvendig kontaktinfo overleveres neste gruppe). Det er viktig å 

etablere kontakt så fort som mulig. Mye av bekymringene som har kommet fra foreldre har 

dreid seg om store gravemaskiner og lastebiler og små barn på skoleveien. Dette er fullt 

forståelig og har blitt tatt opp med de respektive. Det er særlig tidspunkt rundt skolestart om 

morgenen som er kritisk, da det ofte også er mye aktivitet ved arbeidsdagens begynnelse på 

anleggene. For oversiktens skyld vil det være nødvendig for FAU å få innspill fra foreldre om 

arbeider og annet i vårt område som påvirker skoleveien. Situasjoner som vi gjerne vil høre om 

er:  

• Problematisk parkering av anleggsmaskiner, lastebiler etc, sperring av fotgjengerfelt/ 

fortau. 

• Manglende eller dårlig skilting. 

• Manglende eller dårlig sikring av anleggsområde 

• Omkjøringer 

Dette er typiske situasjoner som forandrer seg fra dag til dag og som Trafikkgruppa gjerne vil 

vite om. Som nevnt er dette saker som kommer til å påvirke skoleveien til mange fremover. Det 

viktigste vil være å hele tiden ha kontakt med utbyggere og sørge for at sikkerheten hele tiden 

er høyt oppe på deres agenda og bevissthet. 

• Bruk av de to parkeringslommene nær inngang B, ved nedgangen til aulaen 

Det er fortsatt ett uoversiktlig og til tider farlig trafikkmiljø ved nedgangen til skolen fra 

Midtoddveien / Myrerdraget. Elever til S-klassen som kommer med taxi må prioriteres, men det 

er ikke alltid ledig plass til å stoppe og slippe av disse elevene her på en god måte. Det har vist 

seg vanskelig å skilte annerledes enn dagens parkering forbudt i hele området. Foreldre som 

kjører barn til skolen må oppfordres til å stoppe for å slippe av og evt parkere andre steder enn 

utenfor S-klassen / Midtoddveien da det her generelt er for lite plasser.   

Retningslinjer for sykling 

Trafikkgruppa ble på slutten av året utfordret på å lage retningslinjer for sykling til skolen. Da 

dette kom sent på året og også antas å bli en krevende jobb, ser vi oss nødt til å spille denne 

ballen videre til neste års gruppe. 
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17. mai-gruppa 

 

Formål for gruppa 

17.mai gruppen har som formål å arrangere en flott 17.mai feiring på Kjelsås skole. 

Hovedmålgruppen her er barna, men også familie og alle andre som legger turen til Kjelsås 

skole denne dagen skal bli godt ivaretatt. I tillegg skal det sikres at arrangementet får inn en 

omsetning som gjør at FAU har mulighet for å gjennomføre de forpliktelsene og tiltakene som 

er nødvendige i løpet av det påfølgende skoleåret. 

Gruppens medlemmer 

På grunn av veldig stor arbeidsmengde blir alltid klassekontaktene (KK) involvert i 17. mai 
gruppen. Årets 17.mai komité bestod av to personer fra hver klasse, til sammen 12 personer 
hvorav både FAU og KK jobbet tett sammen for å bidra til et flott arrangement. 
 
Årets feiring gav et veldig godt resultat, som innebærer inntekter til FAU på kr 242.000.  
 
Gruppen har vært ledet av Ailin Johannessen , FAU-representant for 5D. 
Medlemmer i gruppa:
 

 

Klasse  Navn  Oppgave  

5A  Magnus Thomassen  Kafé inne  

5A  Valentina Alexeeva  Sikkerhet/renhold  

5B  Tone Gravvold  Aktiviteter  

5B  May-Liss Hansen  Aktiviteter  

5C  Gustav Haug  Premier, lotteri  

5C  Kari Schjølberg-Henriksen  Premier, lotteri  

5D  Ailin Johannessen  Popcorn, førstehjelp, pyntekomite, leder  

5D  Kjetil Høyer  Rydding og rigg  

5E  Kjetil Brottveit  Økonomi og bonger  

5E  André Torbjørnsen  Innkjøp  

5F  Vivi Lycke Christensen  Kafé ute  

5F  Morten Kristiansen  Informasjon og PR  
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Gruppens arbeid 

For å få til en god gjennomføring er det nødvendig med en god organisering av 17 

maigruppen og det er viktig å jobbe godt gjennom hele året. 

17.mai gruppen har tre faser i sitt arbeid gjennom året; 

- Planlegging (okt. – mai) 

- Gjennomføring (16, 17 mai) 

- Evaluering (i etterkant av arrangementet) 

 

PLANLEGGING 

17. mai arrangementet på Kjelsås skole er stort, rundt 3.000 mennesker er innom i løpet av 

dagen. Dette fordrer at alt er tilrettelagt så godt som mulig i forkant. 200 foreldre fra hele 5. 

trinn involveres i arrangementet – en veldig stor jobb i denne planleggingsprosessen er å 

sette opp så gode vaktlister som mulig. For å sikre en så god planlegging som mulig begynte 

vi først med å få en brief fra nøkkelpersoner i fjorårets gruppe, i tillegg hadde vi en god 

dialog med skolens ledelse underveis. 17. mai gruppen møttes i forkant av FAU møte hver 

måned frem til slutten av april, da møttes vi ukentlig samt hadde hyppige mail- og 

telefonutvekslinger. I de to ukene før 17. mai jobbet vi daglig med å få alle detaljer og 

vaktlister på plass.  

Etter at alle arbeidsområder var fordelt gikk vi i gang med å identifisere alle arbeidsoppgaver 

knyttet til de respektive arbeidsområder.  

Vi delte inn arbeidsområdene / oppgavene som følger 

- Kafe 1 og 2 

- Økonomi og bonger 

- Kakelotteri og premier 

- PR og kommunikasjon 

- Innkjøp 

- Aktiviteter (Firekamp, fiskedam, potetløp) 

- Sikkerhet og renhold 

- Rydding og rigg 

- Popcorn, førstehjelp, kommunikasjon med skolen og ledelse av gruppen 
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Vi visste på forhånd at kafeteriaene er de områdene som trenger mest ressurser og som har 

den høyeste omsetningen. Her er det ekstra viktig å sørge for gode vaktlister og god 

planlegging generelt.  

 

GJENNOMFØRING 

17. mai 2018 ble gjennomført i oppholdsvær med sol utover dagen. Mange mennesker kom 

og vi hadde veldig god omsetning i alle boder. Omsetningen endte totalt på kr. 324.000,-, 

dette var fordelt både på kontanter, Vipps og på bankterminal. Foreldrenes innsats var svært 

god og sørget for en veldig god gjennomføring. Før morgenarrangementet hadde vi pyntet 

hele talerområdet. Rektor Mette Rasmussen leder morgenarrangementet, men vi bidro med 

taler (leder for Greenpeace Truls Gulowsen). Etter at morgenarrangementet var ferdig 

begynte den store jobben; rigging og tilrettelegging. Da skjer alt på en gang, alle 

arbeidsområder rigger sine stander, bord bæres ut av AKS 1. og 4. klasse. Det er ikke mulig å 

ha like vakter fordi arbeidsmengden og oppgavene er forskjellige, men det var viktig for 

gruppen å sikre at alle visste hva de skulle gjøre (alle fikk arbeidsinstrukser i forkant) og at 

alle hadde konkrete arbeidsoppgaver og en arbeidsleder å forholde seg til. Alle 

medlemmene av 17.maigruppen bidro til at alt fungerte som det skulle, de fikk også svært 

god hjelp av driftsleder på skolen; Jerome Alary. I år som i fjor brukte vi bonger for å unngå 

køer i kafeteriaene. Rydding var godt organisert og alle foreldrene gikk ved 16-tiden. 17. mai 

gruppens medlemmer var ferdige rundt kl. 17.00. I tillegg til selve 17. mai hadde vi også en 

del jobb den 16. hvor alle foreldrene leverte inn premier og kaker. Innkjøp var så godt 

organisert at de kjørte alt av tørrvarer som ikke var brukt tilbake til Rema etter 

arrangementet var ferdig.  

 

EVALUERING 

Evaluering av arrangementet gjøres i «kokeboken» som er det verktøyet vi har for 

overlevering av informasjon til neste års gruppe. Hele kokeboken i dropbox og vi vil 

overlevere all informasjon på det første FAU møtet etter sommerferien.  

 

 

 

 

  


