
REFERAT FRA FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 1. april 2019 kl. 19.00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

Tilstede: 1ACD, 2ABCDEF, 3DEF, 4ABEF, 5ACDE, 6BEF, 7ABCDEF, 3B, 5B og 6D meldte forfall 

 

Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

 En utgått klasse har gitt gjenstående penger i klassekassa til FAU. Disse er brukt til lusekammer 

som er innkjøpt og overlevert helsesøster for utdeling på trinn som ikke tidligere har fått dette. 

 Arbeid med eget ordensreglement er startet. Det skal til høring flere steder, også innom FAU. 

Antar høringsrunde i FAU og vedtak til høsten. 

o Skolen følger Osloskolens reglement, og vil fortsette med det. Arbeidet med eget 

ordensreglement er for å konkretisere de gjeldende reglene, og legge til det som ikke 

finnes beskrevet (f.eks. regler rundt mobiltelefoner o.l.). 

 

2.2 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret 

 Ingen møte siden sist. 

 Neste møte 13. mai. Innspill sendes Leif Jørgen eller Fredrik. 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

3.1 Vedtak midler til skolen: 5 000 kr til bøtter, spader og annet utstyr for utebruk 

Enstemmig vedtatt. 

3.2 Vedtak midler til AKS: 10 000 kr til aktiviteter, ferieklubber, ark og fargestifter 

Enstemmig vedtatt. 

3.3 Vedtak sum til trivselsledere i trivselsprogrammet. 12 000 kr pr. år (må inn i budsjettet) 

Trivselsprogrammet er satt opp for å få elevene til å aktivisere hverandre. Elevene skal selv 

organisere aktiviteter og leker i friminuttene. Det er behov for leker og baller, pluss at de som er med 

får en liten belønning/bonus for å være med/ansvarlige. Det ble i sist SMU snakket om programmet, 

hvor skolen ønsker å ta det inn i elevrådet for bedre koordinering og for å bevare utstyret bedre. 

Programmet er ment for å bedre skolemiljøet generelt, spesielt i friminuttene. 

 Enstemmig vedtatt. 

3.4 Innstilling til rektor i forhold til frekvens 17. maitog i sentrum (3, 4, 5 år) 

 Stemmer (av totalt 27): 16 for hvert 3. år, 10 for hvert 4. år og 1 for hvert 5. år 

 Kommentar: De årene det er tog i byen, bør arrangementet på skolen starte senere. 

3.5 Forslag til formulering på info til foresatte 

 Enstemmig vedtatt. 

«Styret har flere år fulgt praksis om at henvendelser hvor aktiviteten koster penger, ikke 

videreformidles. Disse kan legges under skolens nettside (for elever og foresatte – eksterne tilbud) og 

på facebook-side i regi av bydelen (Aktiv i Nordre Aker). 

I følge Utdanningsdirektoratets «Veileder om reklame i skolen», gir regelverket rom for lokalt skjønn 

når det gjelder hvilke reklameuttrykk som eventuelt bør tillates. Samtidig som det er flere hensyn 

https://kjelsas.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/


som vurderingen må ivareta. Det skal vurderes om reklamen er egnet til å skape kommersielt press 

mot elevene, eller om det er reklame som i stor grad kan påvirke elevenes holdninger, atferd og 

verdier. Slike henvendelser bør ikke sendes videre. 

Henvendelser av saker som kan sendes videre kan være tiltak i regi av skolen og elevinitierte tiltak 

som er en del av skolens virksomhet. Ellers tiltak skolen vurderer som pedagogisk ønskelige, men 

altså gratis. 

FAU ønsker ikke å sende ut tilbud som kan bidra til kjøpepress i elevgruppene og nærmiljøet. 

Informasjon om lokalt kulturliv (konserter, utstillinger eller andre kulturelle tiltak) med et ikke-

kommersielt preg bør aksepteres. 

«Veileder om reklame i skolen» legger opp til at det utvises skjønn, slik at det er opp til ethvert 

sittende FAU å følge intensjonene i veilederen. FAU Kjelsås skole forholder seg til skolens 

retningslinjer.» 

 

Sak 4.0 – Eventuelt 

 

Sak 5.0 – Arbeid i gruppene 

5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Elevene fornøyde med det som er satt opp av utstyr i skolegården. Utstyr til bordtennis finnes, og 

det blir tatt i bruk i trivselsprogrammet. Det skal kjøpes inn flere smashballer etter ønske. 

Sjakkbrett er bestilt. Baller til alle klasser slik at alle har tilstrekkelig skal anskaffes. 

 Onsdag var det møte med SaLTo. 60 stk. deltakere fra Grefsen, Disen, Maridalen og Kjelsås 

skoler. Kun 7. trinn invitert. Innhold på møtet: mye info om hva bydelen gjør i forhold til rus, 

ungdomsproblematikk, utenfor-skap og andre problemer som kommer etter hvert for 

ungdommen. Det var en bra dialog, og gruppa vil foreslå dette som en årlig aktivitet. 

 

5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Ingen nye saker. Snøen er borte, så fortsetter å jobbe for fartsdumper. Prøve å beholde de 

eksterne trafikkvaktene. 

 Ny sak som skal diskuteres i gruppa: trafikkpatrulje. 

 Nytt møte med Sporveien denne uka. 

 Disen skole har spurt om Kjelsås ønsker å fremme en politisk sak angående trafikksaker rundt 

skolene. Trafikkgruppa diskuterer videre i dag. 

 Ifølge saksbehandler i kommunen blir det fortau i øverste del av Myrerskogveien i mai, juni og 

juli. Vi krysser fingrene for det. 

 

5.3 17. mai-gruppa orienterer om status i planleggingen 

 Alt er i henhold til planen. 

 Oppfordrer alle som har tilgang til småpremier til å gi disse til gruppa. 


