
 

MØTEINNKALLING/SAKSLISTE FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU og Klassekontakter 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Tirsdag 3. september 2019 kl. 19.00-21.00 

Møtested:   Aulaen på Kjelsås skole 

 

Skoleårets første FAU-møte, er et kombinert Årsmøte og FAU-møte. Klassekontakter er i tillegg til 

FAU-representanter invitert til skoleårets første møte. 

 

 

Sak 1.0 Årsmøte 
1.1 Velkommen 

 Leder i FAU 

 Hilsen fra rektor Mette Rasmussen 

 

1.2 Innledning ved skolens ledelse 
Hvordan legger vi til rette for at skolen blir et sted der alle kan kjenne seg trygge og inkluderte. 

 

1.3 Årsmøte 

A. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet). Følgende 

foreslås: 

 Ordstyrer: Leif Jørgen Gjerde  

 Referent: Cecilie Langvik 

 Representanter til å signere protokollen: Tim Grossmann, Amund Holter Mehli 

 

B. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet. 

 

C. Årsrapport for FAU Kjelsås skole 2018/19 følger vedlagt. 

 Innledninger ved leder i FAU, økonomiansvarlig og gruppelederne.  

 

D. Regnskap (vedlagt som del av årsrapporten). 

 

E. Valg av styre. 

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til FAU-styret: 

 Leder: Mari Gun Johnsrud (1B). Velges for to år i styret, men som ett år som leder. 

 Sekretær: Inga Staal Jenset (3F). Velges for to år. 

 Økonomiansvarlig: Fredrik Markhus (2D). Velges for ett år. Sitter på sitt 2. år i styret. 

 Styremedlem: Evy Alsos (2C/6F). Sitter på sitt 2. år. 

 Styremedlem: Marie Sørli (6E). Velges for to år. 

 

Sak 2.0 – Eventuelt 

2.1 Eventuelle saker 

 



Sak 3.0 – Trinnvis samling for klassekontakter og FAU-representanter 

Klassekontakter og FAU-representanter samles trinnvis med følgende mål:  

 Bli introdusert til klassekontakter og FAU-representanter på ditt trinn 

 Gjennomgå rollebeskrivelse for klassekontaktene og komme med eventuelle forslag til 

forbedringer 

 Vurdere om og eventuelt hvordan klassekontakter og FAU-representanter kan samarbeide 

med felles arrangementer på trinnet i løpet av skoleåret 

 Fordele FAU-representanter til arbeidsgruppene slik at 

o Minimum FAU-representant 1 fra hvert trinn deltar arbeidsgruppen Trafikk og 

nærmiljø 

o Minimum 2 FAU-representant fra hvert trinn deltar arbeidsgrupper i forbindelse med 

Trivsel og skolemiljø.  

o 5. trinn deltar i 17-mai-gruppen 

 

Sak 4.0 – Gruppearbeider 

5.1 Klassekontaktene samles for å få innføring i oppgaver og utveksling av erfaringer. 

5.2 FAU-representantene etablerer arbeidsgrupper. For gruppene innenfor Trivsel og skolemiljø, 

finner man en hensiktsmessig inndeling basert på oppgaven som prioriteres. Gruppene velger en  

kontaktperson. Kontaktperson sender navn på gruppens medlemmer til styret og etablerer 

kontakt med forrige års gruppe, for overlevering av informasjon. 


