
REFERAT FRA FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 4. mars 2019 kl. 19.00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

 

Sak 1.0 – Skolens læringsarbeid og bruk av nasjonale prøver, læringsarbeid og systemer  

Petter Furvann, avdelingsleder 3., 4. og 5.trinn, fortalte om skolens læringsarbeid. Presentasjon 

vedlagt. 

 

Med den nye overordnede læreplanen (fra 2020) følger det nye retningslinjer for måte å lære på. 

Kjelsås har allerede «tjuvstartet» denne tilnærmingen, da rektor er helt enig at det sosiale og 

ferdigheter henger sammen. Elevene skal lære seg å leve livet. Lærerne skal planlegge 50/50 faglig og 

sosial veiledning. Sosiokulturell tilnærming. Bruker mye læringspartnere, ulike dynamiske 

gruppesammensetninger, elevene lærer å samarbeide og samtale om, vente på tur, ha respekt for 

hva andre sier, og å snakke ok sammen. Les om ny overordnet del av læreplanen på 

Utdanningsdirektoratets sider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/ 

 

Mål er definert annerledes i ny læreplan. Elevene skal samarbeide om å lære seg, med konkreter. 

Praktisk tilnærming. Det elevene skal lære, er samme som tidligere. Det er kun tilnærmingen er 

endret. Fokus på at elevene skal kunne lage sin egen måte å forstå. Rektor tror at skolen da vil bli 

enda mer motiverende å gå på. 

 

Eksempel på mattekompetanse; grunnleggende ferdighet (tall: kunne telle), forståelse og 

anvendelse, hvor det til sammen gir en helhetlig kompetanse i faget. 

 

Skolen er nå inne i nok en runde med temauker. I høst var temaet «Demokrati og medborgerskap», 

og er det «Folkehelse og livsmestring», hvor skolen har valgt å kalle det «Vi er alle unike». Denne 

runden er det gjort justeringer i forhold til høstens temauker. Til foreldremøtene er det hentet inn 

ekstern foredragsholder (Anne Sælebakke) som snakker om å få robuste barn. Skolen jobber med 

elevene i samme tema. Dette er en del av forarbeidet til ny overordnet læreplan, også det de 

samarbeider med OsloMet om. 

 

Kjelsås har fokus på dybdelæring, hvor elevene jobber tverrfaglig over tid. Dybdelæring er 

fremtredende i ny læreplan. Det betyr bl.a. at de skal være lenge i en tekst – lese og nærme seg 

teksten med ulike strategier. Relasjonell og/eller geografisk nærhet til lærestoffet. Elevene må finne 

knagger å henge innholdet i teksten på. 

 

Kjelsås er universitetsskole (prosjektet med OsloMet er beskrevet tidligere, høst 2018). Det er en fra 

OsloMet som forsker på undervisningsopplegget på 3. trinn, tok med dette tilbake til OsloMet og 

hadde foredrag om hva som er gjort på skolen. Det gir en erfaringsdeling i lærerutdanningen. Det 

bidrar også til at lærere må ut av boksen og være kreativ i sin undervisning. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/


Måten lærerne jobber på ved Kjelsås er å planlegge undervisning, vurdere og justere i etterkant. De 

er opptatte med hvordan de kan spille elevene gode og gi mestring. 

 

Skolekretsleder Petter Hagen var på besøk ved skolen mandag for gjennomgang av nasjonale prøver 

og resultatene i 5. trinn. 

 

 

Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

 Det er sendt inn forslag om FAU-prisen til Trafikk- og nærmiljøgruppa. 

 FAU sponser foredragsholdere til foreldremøtene. 

 Skolen ønsker bidrag knyttet til leker for barna. De savner spader og bøtter. Vurderer vedtak av 

bidrag, slik det ble gjort i fjor til skole og eventuelt AKS. 

 Skolen ønsker deltakelse i trivselslederprogrammet, årlig kostnad 10-12.000 kr. Mulig forespørsel 

om midler. Beløp over 5.000 kr må vedtas i FAU. 

 Foreldrekonferansen 20. mars: send e-post til FAU styret om ønsker å delta, for felles påmelding. 

 

2.2 Info fra Skolekretsmøte februar 

 FAU Bjørnsletta skole har anonym evaluering etter hvert FAU-møte. Mulig løsning for Kjelsås? 

 Info om trekantsamarbeid: FAU-Driftsstyre-skolens ledelse. 

 Alle skoler skal ha et SMU (Skolemiljøutvalg). 

 FAU Bjølsen skal utarbeide standard for inkludering. 

 UDE har valgt opplegg fra Redd barna om å jobbe med nettvett «Vær en venn på nett». Vær 

varsom med forbud og sanksjoner. 

 

2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret 

 Årsrapport godkjent for skole og AKS. 

 AKS merforbruk 54.000 kr. Plan for dekkes inn: kutter på midler til PCer og ferieaktiviteter. 

 Skole mindreforbruk. 

 Ordensregler: Skolen kan ha lokale regler. Når de utarbeides/revideres er FAU en høringsinstans, 

men de vedtas i Driftsstyret. Om ønske om mobil, nettbrett, osv. må dette inn, da det ikke står 

noe om i sentrale ordensregler i Osloskolen. 

 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

3.1 Ingen 

 

 

Sak 4.0 – Eventuelt 

4.1 Praksis vedrørende ekstern info til foresatte 

 Styret følger en praksis: ting som koster penger, videreformidles ikke. Alt kan legges ut på skolens 

nettside https://kjelsas.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/eksterne-

tilbud2. Nevn gjerne siden i foreldremøtene nå. Legge gjerne andre forespørsler også der. Forslag 

til vedtak/klargjøring av rutine til neste gang. 

https://kjelsas.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://kjelsas.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/eksterne-tilbud2/
https://kjelsas.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/eksterne-tilbud2/


 

4.2 Diskusjon om frekvens for Kjelsås i 17. maitog i sentrum 

 Rektor lurte på om praksisen kan diskuteres. Nå er det hvert 3. år. Det blir en diskusjon og 

avstemming på aprilmøtet. 

 

4.3 Påminnelse av verving til neste års FAU 

 Viktig at alle klasser får valgt klassekontakt og FAU-representant for neste skoleår. 

 

 

Sak 5.0 – Arbeid i gruppene 

5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Møte med rektor 

o Åpenhet, informasjon – nye metoder for utviklingssamtaler, ordensregler, måking og 

strøing. 

o Kommunikasjon – involvere noen fra FAU før sender ut til alle, slik at kan se om er 

forståelig det som står. 

o Ønsker dialog på iPad-innføring – hvordan foreldre opplever info og hvordan fungerer. 

Skolen kan kreve inntil 5.000 kr ved skade, men ikke gjort foreløpig. 7 stk. ødelagt til nå. 

 Uteområdet – ca. 21.000 kr som kan få utstyr for. Elevrådslederne har snakket med elevrådet for 

å få inn ønsker og hva som skal kjøpe inn. 

o Budstikka vil komme og se hva som er gjort. Tar kontakt når det er ferdigstilt og i bruk. 

o Brukerundersøkelse og AKS – assistentene har opplæring hver måned. Det er ansatt en 

miljøarbeider. Skolen jobber mer mot AKS enn tidligere. Oppfordre til å svare på 

Foreldreundersøkelsen (mellom 12.mars og 12. april). 

o Foreslår nytt skoleår: rektor tar møte med gruppelederne i FAU for å informere om 

hvordan de kan kommunisere og jobbe for et godt samarbeid med skolens ledelse. 

 Ungdomsmøte – info til 7.trinn sendes denne uka. 

 

5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Samme som tidligere: 

o Merking av vei når snøen går. 

o Ikke kommet nye saker. 

o Ble kalt inn til møte med Sporveien midt februar med spørsmål om status 

 Vaktene ved Prix er en midlertidig ordning. Trafikkgruppa mener de ikke kan 

fjernes, men det kan hende de fjernes på sikt. Diskutere om skal gi klarere 

beskjed fra FAU Kjelsås. 

 Fartsmåler i Kjelsåsveien: det finnes ikke avstander som er gode nok til å ha permanent 

fartsmåler der. 

 

5.3 17. mai-gruppa orienterer om status i planleggingen 

 God kontroll, også hatt møte med rektor. 

 74 dager igjen. 


