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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 består av én representant fra hver klasse. Representantene bidrar inn i FAU sitt 

styre og arbeidsgruppene, som i skoleåret 2018/19 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 diskutert og forsøkt løst.  

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 2018/2019: 

Leif Jørgen Gjerde, leder 

Cecilie Langvik, sekretær 

Helene Søgård, økonomiansvarlig 

Evy Alsos, styremedlem 

Fredrik Markhus, 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 og etterkant av FAU-møtet.  

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

innledninger om aktuelle tema: 

Dato Tema 
12.9.18 Årsmøte for FAU, med valg av styre. Oppstart av arbeidsgruppene. 
8.10.18 Leder for AKS orienterer om tilbud på AKS og samarbeid med skolen 
5.11.18 Mobbing/sosialpedagogiske arbeid på skolen 
3.12.18 Elevråd forteller om sitt arbeid. 

Rektor serverer gløgg og pepperkaker. 
7.1.19 Områdedirektør kommer og forteller om forventninger og ansvarsfordeling. 
4.2.19 Gjennomgang av strategisk plan, elevundersøkelse og nasjonale prøver (skolens ledelse). 
4.3.19 Skolens læringsarbeid og bruk av nasjonale prøver, læringsarbeid og systemer. 
1.4.19 Møte uten innleder. 

6.5.19 Tema: Oppsummering av året (årsrapport). 
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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 påføgende 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 skoleåret 2018/2019 

 

NB: Deler av 17. mai kostnadene (faktura fra Rema) er basert på fjorårets. Faktura har blitt etterspurt 

flere ganger, men er ikke mottatt. Deler av kostnadene er således en avsetning på 40 000 (noe mer enn 

fjorårets pga. bedre inntjening på 17. mai). 

FAU sine totale inntekter var kr 453 130 for skoleåret 2018/2019 der inntekter fra 17. mai 

arrangementet samt midler fra Sparebankstiftelsen var de to største postene på henholdsvis kr 342 476 

og kr 107 239.   

Kostnader til 17. mai arrangementet beløp seg til kr 98 156, og midlene fra Sparebankstiftelsen ble i sin 

helhet benyttet til oppgradering av lekeområder samt innkjøp av diverse leker og utstyr basert på, og i 

henhold til utredning i trivselsgruppen. 

Videre ble det benyttet kr 20 659 til foredragsholder på foreldremøtene høsten 2018, kr 15 000 til AKS, 

kr 5 000 til nye bøker til biblioteket i tillegg til innkjøp av lusekammer for kr 3692. 

Kjelsås skole FAU : Skoleåret 2018 /2019 Regnskap pr 31.07-2019

Resultat 

Inntekter

17 mai inntekter 342 476         Balanse
Sparebankstiftelsen 107 239         Eiendeler

Klassekasse fra 7. trinn 3 264              

Renteinntekter 151                 Bank 541 432         

Sum inntekter 453 130         Sum eiendeler 541 432         

Kostnader

17.mai kostnader -98 156          

Oppgradering uteområder (midler 

fra Sparebankstiftelsen) -88 750          Gjeld og Egenkapital

Leker og utstyr (midler fra 

Sparebankstiftelsen) -18 489          IB EK 397 697         

Foreldremøte -20 659          Årets resultat 100 927         

Trivsel og skolemiljø -23 692          Sum egenkapital 498 624         

Leirskole -gave -100 000       

Omkostninger og bankgebyrer -2 456            Leverandørgjeld 42 809           

Sum kostnader -352 203       Sum kortsiktig gjeld 42 809           

Resultat 100 927         Sum egenkapital og gjeld 541 432         
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Avslutningsvis ble det bevilget kr 50 000 til hver av de to leirskoleturene i henhold til gjeldende 

vedtekter. 

Totalt ga dette et resultat for skoleåret 2018/2019 på kr 100 927.   

Til tross for mange bevilgninger har egenkapitalen allikevel økt betraktelig. FAU hadde ved inngangen av 

skoleåret en egenkapital på kr 397 696. Inkludert årets resultat på kr 100 927 var egenkapitalen ved 

utgangen av skoleåret kr 498 624. 

Langtidsbudsjett 

For å sikre at FAU har tilstrekkelig egenkapital til å støtte leirskole samt andre prosjekter og 

arrangementer som ligger frem i tid, er det skissert et langtidsbudsjett.  

Tabellen nedenfor viser budsjettet for skoleåret 2018/2019 med grå skrift sett opp mot faktisk resultat 

for inneværende skoleår samt budsjetterte inntekter og kostnader for perioden 2019/2020 til 

2021/2022 basert på gjeldende vedtekter og vedtak: 

 Posten for leirskole er i henhold til vedtektene begrenset oppad til 120 000, men budsjettert 

med kr 100 000 årlig i budsjettperioden. 

 FAU vedtok støtte til trivselsledere i trivselsprogrammet som er budsjettert årlig med kr 12 000 

pr år.  

 Kostnader til eksterne foredragsholdere til foreldremøter er budsjettert med kr 20 000 pr år. 

Alle tiltak ble vedtatt enstemmig på FAU møtene. 

 

Regnskap 

2018/2019

Budsjett 

2018/2019

Budsjett 

2019/2020

Budsjett 

2020/2021

Budsjett 

2021/2022

Inntekter 

17. mai inntekter 342 476 230 000 200 000 230 000 230 000

Støtte fra Sparebankstiftelsen 107 239

Andre inntekter (klassekasse 7.trinn) 3 264

Renteinntekter 151

Sum inntekter 453 130 230 000 200 000 230 000 230 000

Kostnader 

17. mai kostnader 98 156 90 000 90 000 90 000 90 000

Oppgradering uteområder (midler fra Sparebankstiftelsen) 88 750 36 000

Leker og utstyr (midler fra Sparebankstiftelsen) 18 489

Leirskolestøtte (begrenset oppad til 120000) 100 000 120 000 100 000 100 000 100 000

Foreldremøter 20 659 20 000 20 000 20 000 20 000

Andre besluttede kostnader ifm trivsel og 

skolemiljø (støtte AKS etc) 23 692 12 000 12 000 12 000

Omkostninger og bankgebyrer 2 456 2 000 2 000 2 000

Sum kostnader 352 203 266 000 224 000 224 000 224 000

Årsresultat 100 927 -36 000 -24 000 6 000 6 000

Disponibel egenkapital 498 624 361 651 474 624 480 624 486 624
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Andre saker 
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. Disse sitter uavhengig av verv i FAU. 

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 4 møter i 

skolegruppen, samt årsmøtet og stormøte i Oslo KFU. Oslo KFU arrangerer også kurs i FAU-

arbeid og Foreldrekonferansen.  

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

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

 

Trivsel- og skolemiljøgruppa  
Gruppas medlemmer: 

Gruppeleder: Ann-Kristin Svindahl Erlandsen (7E) Medlemmer: Solveig Marie Bekvik (1D), Anne 

Backe Dahl (3B), Maria Thomassen (4B), Trond Kindberg (4B), Line Bjur Ormstad (3D), Randi 

Stavrum (6E), Maria Lindseth (7D), Aina Tryggan Nyrén (6F), Marit Opsahl (2A), Anette D 

Simonsen (1B), Lena Kroken Viksøy (3E), Gustav Haug (7A). 

 

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: 

Gruppens medlemmer har vært meget engasjert i sakene vi har jobbet med og gruppen har 

fungert godt. Oppgaver ble fordelt helt fra starten av og det ble avtalt frister for oppgaver for å 

sikre ferdigstilling så raskt som mulig, ettersom det kun er månedlige møter og lenge mellom 
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hver gang vi møtes. Referatene har etter hvert møte blitt fylt på med mer informasjon på hver 

sak, slik at alle har hatt mulighet til å få med seg både historikken og det som har blitt besluttet. 

 

De viktigste og mest krevende saker har vært oppfølging av skader ved klatrestativ, 

oppgradering av utemiljø, og saker i SU og SMU. 

Samarbeidsutvalget (SU) Aktivitetsskolen 

Det ble avholdt flere møter i løpet av året. En utfordring er høy turnover og for å bedre dette og 

øke kompetansen gjennomføres assistentopplæring i diverse kurs for de ansatte hver måned. 

 

AKS måles ved brukerundersøkelsen hvor 69,4 % svarte. AKS får god score på trivsel og 

trygghet, men litt dårlig score på faglig utviklende aktiviteter. Det er igangsatt et tiltak for å 

samarbeide tettere mellom skole og AKS, med «Prosjekt lesing og regning» for 1. og 2. trinn. 

Dette har vært positivt og ønskes videreført til 3. og 4. trinn. Det jobbes også med å beholde 

elever på 4. trinn og de ansatte har skaffet en del utstyr og satt i gang en del læringsrettede 

prosjekter som de håper skal være attraktive for fjerdeklassingene. 

 

Det ble foreslått av AKS skulle sende ut infobrev hver 6.uke. Dette gjøres ikke per dags dato, 

iallfall ikke i 1.klasse. 

 

Tidligere forslag om frivillig arbeid på AKS ble ikke videreført ettersom dette ofte fører til 

merarbeid for de ansatte. Gruppen har flere forslag til neste års gruppe. 

Skolemiljøutvalget (SMU) 

Det ble holdt flere møter sammen med rektor og elevrådet. Temaer på møtene var mobilhotell, 

iPad-ordning, ordensregler, Trivselsledere og trivselstiltak elevrådet gjør i friminuttene. 

 

iPad-ordning har blitt innført og det har vært en del spørsmål i forhold til evt skader og 

erstatningssaker, men det virker å fungere fint. Ordensregler som inneholder regler for bruk av 

iPad m.m. er under utarbeidelse. Disse vil bli sendt innom FAU for godkjenning, og det vil bli 

neste års FAU-gruppe som kommer med innspill på disse. 

 

Regler for mobilhotell skal også stå i skolens ordensreglement, samt vedtas av Driftsstyret. 

Gjeldende regler er at mobilen skal ligge avslått i sekken. 

 

Gruppen diskuterte ny type utviklingssamtale/IUP. Innspill fra gruppa er at opplegget både slik 

det var tidligere og slik det var nå oppleves veldig forskjellige avhengig av hvilken lærer man har 

og hvilket barn det gjelder. Trolig er det mye å hente på å samordne dette. 

Utemiljø 5.-7. trinn 

FAU 2017-2018 søkte om midler fra DnB Sparebankstiftelsen. Årets gruppe sørget for at alle 

midlene ble brukt opp og til sammen har elevene nå fått ny ballvegg, smashballstativ, 
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bordtennisbord, samt fotball, stikkball, basketball og tennisballer for hver klasse. I tillegg har 

det blitt kjøpt inn sjakkbrett til bruk i lokalene utenfor aulaen. 

Dovett og barnemark 

I dovett-kampanjen har vi lagt til ekstra informasjon om barnemark i tillegg til tidligere 

utarbeidet materiell. Doene oppleves som grisete og det er viktig at barn og voksne har fokus 

på hygiene. FAU bør koordinere tidspunkt for gjennomføring med AKS. 

Klatrestativet 

I fjor ble det registrert flere armbrudd og flere foreldre opplever klatrestativet som utrygt på 

vinterstid ved is og glatt føre. To skader er registret fra klatrestativet i år. Det ene tilfellet var 

alvorlig nok til at ambulanse ble ringt. Det har ikke blitt gjort noen tiltak eller grep spesifikt for 

klatrestativet for å forhindre skader og hendelser. Rektor er verneombud på skolen og riktig 

kontaktperson. Gruppen mener at Ordensreglementet som er under utarbeidelse også bør 

omfatte noe om rutiner ved skader. Vi ser at dette praktiseres forskjellige fra skole til skole, og 

ønsker derfor at skolen informerer om sine rutiner. 

Luselei 

Helsesøster har kampanjer 2 ganger pr år. 350 lusekammer ble kjøpt inn av FAU og levert til 

helsesøster. Disse skal brukes i forbindelse med nasjonale lusekampanjer, som hvert år holdes i 

uke 35 og uke 10. 

 

Trafikk og nærmiljøgruppa 
Sak 1. Fortau Myrerskogveien: 

Siste beskjed fra Bymiljøetaten: «fortau skal bygges i mai, juni eller juli». Nina Øktedalen påtar 

seg å følge opp denne saken igjennom sommeren på vegne av FAU dersom det ikke iverksettes 

bygging ila mai eller juni. Hun sikrer deretter overlevering til neste års trafikkgruppe om det 

ikke er på plass før august. 

Sak 2. Overgangsfelt nederst i Kjetilsvei. 

Trafikkgruppa har fått nei på dette. Dette til tross for at det var overgangsfelt påmalt før 

ombygging av veien. Lite trafikk ut fra Kjetilsvei, men vi mener at dette bør fortsatt trykkes på 

videre da mange barn går denne veien både til og fra skolen. 

Sak 3. Kjelsåsveien åpnet grunnet oppgradering trikkeskinner 

Igjennom hele året har trafikkgruppen hatt representanter som har vært i stor dialog med 

Sporveiene og Bymiljøetaten. Med vekslende hell. De første 4 månedene ordnet Sporveiene 

med eksterne trafikkvakter i Kjelsåsveien, samt Prixkrysset. Disse ble fjernet etter påske av 

kostnadsmessige grunner, samt at det ble ment fra Sporveienes side at behovet ikke var stort 

nok etter befaring. 

Trafikkgruppa ble dermed tvunget til å flytte på foreldre-trafikkvakter fra overgangen ved Oset 

(se sak 4). 

Kjelsåsveien har etter åpning vært utsatt for kjøring i høy fart, busser og biler som stadig kjører 
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på fortau og som skaper usikker ferdsel for skolebarna. Få stopper også for å slippe barna over 

veien. 

Trafikkgruppen har ytret ønske om: 

 Lysregulering i overgang nederst i Kjelsåsveien. Vi fikk ikke gjennomslag for dette. 

 Fartsdumper for å senke farten i veien. Ingen gjennomslag for dette i skrivende stund. 

 Forlengelse av trafikkvakter. Ingen gjennomslag for. Dette bør tas opp på nytt når 

vinteren nærmer seg med tanke på store brøytekanter og dårligere sikt. 

Det har vært befaring i veien, men ble konkludert med at det ikke var nødvendig med 

overnevnte punkter. 

Det oppfordres til å fortsette å ytre disse ønskene ovenfor Sporveiene. 

Arbeidet i Grefsenveien og åpning av Kjelsåsveien sies at skal vare frem til jul 2019. 

Kontaktinformasjon Sporveien: 

Tone S. Tuhus (Kommunikasjonsrådgiver) 

Tlf: 91 64 62 84 

E-post: tone.s.tuhus@sporveien.com 

Sak 4.  Trafikkvakter i regi av FAU 

Ettersom Kjelsåsveien ble åpnet og trafikken der er relativt høy har trafikkgruppen valgt å flytte 

tidlige trafikkvakt fra overgangen nærmest Oset og opp til Kjelsåsveien. 

Dette er begrunnet med at færre barn krysser veien ved Oset, og at de barn som går der kan 

følge fortau lenger opp mot skolen og krysse veien der det er overgangsfelt og trafikkvakt 

utstasjonert. Samt at Kjelsåsveien ansees som en overgang med større behov for trafikkvakt per 

dags dato. 

Å øke antall foreldrevakter er ikke aktuelt da trafikkgruppen har fått tilbakemeldinger og ønsker 

for å fjerne vakter/redusere, da foreldre mener de ikke har tid. Å redusere antall trafikkvakter 

er ikke aktuelt. 

Trafikkgruppa ønsker å beholde trafikkvakter for å trygge skoleveien for barna og ønsker 

selvsagt at trafikkvaktene møter opp og står der det viktig behov for dem. Noen overganger er 

mer belastet enn andre. 

Det er ønsket at trafikkvakten ved Kjelsåsveien flyttes tilbake til opprinnelig plass når 

Kjelsåsveien lukkes etter endt arbeid. 

Det er til stadighet manko på trafikkvakter hvor den som skal ha vakt ikke dukker opp. Viktig at 

den som er ansvarlig for oppdeling hele veien har dialog med klassekontakter som igjen må 

være flinke til å oppfordre sine klasser til å stille opp og ev bytte innbyrdes. Det oppfordres også 

til å fortelle trafikkvakter at de må fysisk stoppe trafikken ved å selv gå ut i fotgjengerfeltet for å 

presisere ovenfor biler samt støtte de myke trafikantene i selve overgangen. 

mailto:tone.s.tuhus@sporveien.com
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Sak 5. Skolepatrulje 

Det arbeides med å legge til rette for skolepatrulje i to av overgangene nærmest skolen. En 

skolepatrulje involverer de eldste barna på skolen. Dvs. 7.klasse. 

 

Info per 06.06.19: Etter samtale med Klara Elisabeth Antonsen hos Bymiljøetaten kan hun 

informere om at politiet tidligere har slått fast at det ikke er aktuelt med skolepatrulje ved Coop 

Prix (vurdering foretatt i 2004). Denne gangen er det dog snakk om å få vurdert de to 

overgangene nærmest skolen; Midtoddveien/Asbjørnsens vei og Midtoddveien/Myrerdraget. 

Antonsen bekreftet på bakgrunn av dette at hun ville kontakte politiet og høre om det kan være 

aktuelt med en befaring. Kontaktpersonen deres hos politiet har visstnok inngående kjennskap 

til lokalmiljøet rundt skolen slik at det kan tenkes de avslår forespørselen uten å foreta noen 

befaring. Skulle politiet være positive til en befaring blir dette først aktuelt til høsten. Så snart 

hun fikk en tilbakemelding fra politiet ville hun kontakte Elisabeth (som har/har hatt ansvaret 

for trafikkvaktfordeling etc.). 

Dersom politiet sier at det kan være aktuelt med en befaring så blir neste steg å ta dette opp 

med rektor for å høre om det er aktuelt. Skolen må da være villig til å stille med ansvarlig lærer 

og det blir da et kostnadsspørsmål. Det bør da vurderes om FAU har midler til å bidra noe i 

denne prosessen. Det er ingen vits i å be politiet om å komme dersom rektor sier nei.  

Nå før sommeren vil man forsøke å avklare om politiet mener det er aktuelt med en befaring. 

Så blir det opp til neste års FAU å avklare med rektor om det er aktuelt å gå videre med dette. 

Aktuell nettside: https://www.tryggtrafikk.no/skole/skolevei/skolepatrulje/# 

Kontaktperson hos Bymiljøetaten:  

Bypatruljen i Bymiljøetaten ved  

Klara Elisabeth Antonsen 

+4793036176 

Sak 6. Underskriftkampanje for tryggere skolevei 

I april ble det bestemt å lage en underskriftskampanje for tryggere skolevei. Denne er laget med 

hensikt i å legge større press på de instanser som trengs.  

Underskriftskampanje gjennomført med over 400 underskrifter og videresendt bystyret i mai 

for behandling. 

Sak 7. Prosjekt Rentvannsbassenger Oset 

Trafikkgruppa hadde møte med prosjektleder Jan Kopperstad i VAV 30.10.2018. Bakgrunnen for 

møtet var anleggstrafikk og arbeider med utfartsparkeringen ved Oset, samt etablere kontakt 

med prosjektet. 

Massetransport pågår til mai 2019. Fra mai 2019 betongarbeider i ca. 1,5 år, deretter tekniske 

installasjoner fram til 2021 og planlagt ferdigstillelse i 2022. Mest mulig trafikk i forbindelse 

med betongarbeider skal skje via anleggsveien, men det må forventes noe trafikk også via 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.tryggtrafikk.no_skole_skolevei_skolepatrulje_-23&d=DwMFaQ&c=kNy0hzvCBSKIW3_cYlyzzw&r=r_OjARLbEPR4qwR_cyOg1xeVrpaRKsknPur3f7uCPAs&m=xx7mgTtn0muatsks6FJy12aI0kDWk1Lpfy8OToVucfU&s=T7eMPUNqq5hrfuVtVmwxOkqHZ5oFy_Db2rMiJlFicpQ&e=
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Midtoddveien. FAU ba prosjektet om minst mulig trafikk via Midtoddveien (bruke anleggsveien 

mest mulig), samt at trafikk i skoleleveringstida 07.45-08.35 ikke er ønskelig. Dette kan ved 

behov følges opp av neste års FAU. 

Sak 8.  Reflekskampanjen 

På høsten ble det avholdt reflekskampanje. Alle barna skulle fylle ut skjema over en periode på 

4 uker og skrive ned hvilke dager de benyttet refleks. 

Denne kampanjen ble satt noen uker senere enn året før da vi mente det ville ha større effekt 

for barna å delta på kampanjen når de var begynt å mørkne mer på kveldene.  

Dessverre var det vanskelig å få samlet inn alle skjemaer da mange foreldre ikke hadde printet 

ut og/eller levert tilbake utfylt skjema til skolen. Bør tas med til vurdering ved neste års 

reflekskampanje 

Her anbefales tettere dialog med skolen. Enten bedre info til foreldre om hvorfor og hvordan, 

eller at man involverer lærer som noterer når barna kommer på skolen om de har refleks eller 

ei. 

Premie til klassen med flest refleksdager var refleksvester levert av Sporveien. 

Sporveien kan være villige til å bidra med refleksvester til voksne som går i følgegrupper. Dette 

ble gitt til foreldre i 1.klasse i fjor. Det bør være en eller to i FAU som utnevnes som 

kontaktperson mot Sporveien og som kan spørre om dette. 

Sak 9. Følgegruppe/gå/sykle kampanje 

Tips fra foreldre som kan tas med til ny trafikkgruppe er at det bør startes opp en 

følgegruppe/gå/sykle til skolen kampanje, slik at flere barn går til skolen enn å bli kjørt. En del 

av trafikk-kaoset rundt ankomst til skolen skyldes nettopp at så mange barn blir kjørt. 

 

17. mai-gruppa 
Formål for gruppa 

17.mai-gruppen har som formål å planlegge og arrangere 17.mai-feiringen på Kjelsås skole.  

Hovedmålgruppen 17. mai vil alltid være skolens elever, men også familie og andre som legger 

turen til Kjelsås skole. Denne dagen skal bli godt ivaretatt. 17. mai arrangementet sikrer FAU 

økonomiske handlingsrom gjennom å være den eneste sikre inntektskilden i løpet av skoleåret. 

Det er derfor et viktig mål å sikre et økonomisk resultat som muliggjør FAU sine planlagte tiltak 

og forpliktelser. 

Gruppens medlemmer 

17. mai gjennomføres hvert år i samarbeid mellom alle foreldre til barn på 5. trinn. Det er vanlig 

å involvere to personer fra hver klasse i gruppen for å sikre nok kapasitet til planlegging og 
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gjennomføring. Som regel har dette vært klassekontakten i tillegg til den obligatoriske FAU-

representanten. 

Gruppen ble i 2019 ledet av Arnfinn Flo, FAU-representant for 5B. 

Arbeidet ble fordelt på medlemmene i henhold til tabellen under. 

Klasse  Ansvarsområder  Kontakt  Navn  

5A  Rigge  
Pynte  
Rydde  
Popcorn  
Førstehjelp  

FAU  
FAU  
KK  

Bente Bruskerud Storruste  
Siri Smørdal  
Ruth Hypher  

5B  Premier  
Sponsorer  
Kakelotteri  
21-lotteri  

FAU  
KK  

Arnfinn Flo  
Camilla Skov-Jensen  

5C  Aktiviteter  FAU  
KK  

Eivind Normann-Eide  
Cathrine Løland  

5D  Kafé inne  
Innkjøp  

FAU  
KK  

Ann-Elisabeth Solberg  
Romina Isabel Siu Loo  

5E  Kafé ute  
Informasjon  
PR  

FAU  
  

Hans Blundell  
Marie Sørli  

5F  Økonomi  
Sikkerhet   
Renhold  

FAU  
KK  

Mona Vibeke Moe  
Elisabeth Rustad Edvardsen  

 

Gruppens arbeid 

17.mai gruppen jobbet i tre faser gjennom året: 

 Planlegging (september – mai): gruppens medlemmer 

 Gjennomføring (16. og 17. mai): alle foreldre 

 Evaluering (i etterkant av arrangementet): gruppens medlemmer 

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, med ca. 200 foreldre fra 

hele 5. trinn involvert i arrangementet. Det er viktig å kommunisere til alle i foreldregruppen at 

de er nødt til å legge inn en stor innsats dette året. Vi passet på å informere om dette tidlig, 

både skriftlig og gjennom et raskt plenuminnlegg på årets første foreldremøte.  

17. mai-gruppen er eksperter på gjennomføring av 17. mai i det øyeblikket arrangementet er 

over. Vi kontaktet derfor tidlig nøkkelpersoner i fjorårets gruppe, for å tidlig sikre god 
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erfaringsoverføring. I tillegg hadde vi en god dialog med skolens ledelse underveis, hovedsakelig 

rektor Mette Rasmussen og driftsleder Jerome Alary.  

17. mai-gruppen møttes i forkant av FAU-møtene hver måned frem til slutten av april, da vi 

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

vaktlister på plass. 

Gjennomføring 

17. mai 2018 ble gjennomført med godt vær hele dagen. Vi hadde høyt besøkstall og god 

omsetning. Foreldrenes innsats var svært god og sørget for en tilnærmet smertefri 

gjennomføring. Som en kuriositet kan nevnes at flaggheisingen klokken 08.00 ble noe amputert 

da det ble oppdaget 07.55 at flagglinen til flaggstangen var forsvunnet i løpet av natten. Etter 

noen frustrerende minutter ble flaggstangen lagt ned og flagget festet med hoppetau og 

gaffateip. 

Økonomisk resultat 

På tidspunktet denne rapporten skrives er ikke endelig resultat klart, da faktura for innkjøpte 

matvarer fra Rema 1000 ennå ikke er mottatt. Resultatet under er derfor estimert. 

Inntekter (2019):  342 476 

Utgifter (estimert): 98 156 

Resultat (estimert): 244 320 

Gitt at estimerte utgifter stemmer er dette et historisk godt resultat. 

Evaluering 

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

av informasjon til neste års gruppe. Denne vil overføres til 17. mai-gruppen 2020 ved anledning.  
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Program 17. mai 2019  

 


