
REFERAT FRA FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 6. mai 2019 kl. 19.00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

Tilstede: 30 stk., 3-4 meldte frafall. Veldig godt oppmøte! 

 

Sak 1.0 – Informasjon fra FAU 

1.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

 Rektor takker for godt samarbeid gjennom året. 

 Status økonomi: alle regninger betalt, penger fra Sparebankstiftelsen mottatt. 

 Ordensreglement: skal opp i driftsstyremøte neste mandag, ikke klart i elevrådet enda. 

Behandling i neste års FAU. 

 Innkommet sak – oppfordring til FAU om å jobbe for at Kjelsås skole skal bli en dysleksivennlig 

skole: FAU har mottatt lignende innspill tidligere, og daværende FAU-leder snakket med ledelsen 

ved skolen. Svaret da var at de følte oppsettet er veldig låst og noe litt utdatert. Skolen har god 

nok plan for å ta vare på dysleksi. Om noen har innspill til dette svaret, ta kontakt med Leif 

Jørgen som tar opp saken med ledelsen på nytt. 

 Fokus årsberetning i dette møtet: Skriftlig frist 15. juni. 

o Leder av alle undergruppene deltar på første møte neste skoleår, pluss muligens andre 

som har ansvar for enkeltsaker i gruppene. 

 Spørsmål om 17. mai: Hvordan ble det med frekvensen? Har ikke fått snakket med rektor om det 

enda. Leif Jørgen tar det med rektor som avgjør. 

 

1.2 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret 

 Ingen møte siden sist. 

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

 

Sak 2.0 – Beslutningssaker 

 

Sak 3.0 – Eventuelt 

 

Sak 4.0 – Arbeid i gruppene 

4.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Jobber videre etter pressedekning (Nordre Aker budstikke) i forhold til oppgraderingen av 

skolegården. 

 Det er bestilt 350 lusekammer til helsesøster, som er overlevert. 

 

4.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

 Sporveiene fjernet trafikkvaktene. Hastevedtak i gruppa om å flytte vaktene fra Oset til 

Kjelsåsveien. Dette skal igjen diskuteres i møtet. 

 Alle klassene som har trafikkvakt blir oppfordret til å gi tilbakemelding om hvordan det går med 

vaktene disse ukene. 

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


 Det ble startet en underskriftskampanje, hvor det var nok i løpet av 2 dager (300 stk.). Den ble 

sendt over til Bystyret, som bestemmer når det tas opp. 

 

4.3 17. mai-gruppa orienterer om status i planleggingen 

 11 dager igjen. 

 Lotteri/basar. Kokebok må oppdateres. Arrangementet kan defineres som basar, hvor 

basarforskriften gjelder, og det er ikke behov for å sende inn lotterimelding. 

 Opprettet facebook-arrangement «17. mai på Kjelsås». Trykk skal og del. Mer informasjon 

kommer også ut der. 

 5. klasse tegner rammer som skal henges ut med programmet (også vedlagt referatet). Plakater 

henges opp denne uka. 

 Bongsalg 15. og 16. mai 15.30-20.00. Kun mulig å betale med bonger, som kan kjøpes med vipps, 

kort og kontant. 

 

4.4 Arbeid med årsrapport 

Undergruppene jobbet med årsrapport. 

 

 

Første møte skoleår 2019/20 

Mandag 2. september. Hold av tiden neste års representanter (både klassekontakter og FAU-

representanter) og årets ledere av undergruppene (pluss andre som skal overføre informasjon). 

 

 

 


