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MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 
Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 
Møtedato/-tid:  Mandag 7. oktober 2019 kl. 19-00-21.00 
Møtested:  Personalrommet på Kjelsås skole.  
Tilstede:  Alle tilstede, bortsett fra representanter fra 3c, 4f, 5e og 6e. 
 

 
Sak 1.0 – Innledning ved leder av AKS 
André Almstrøm, leder for aktivitetsskolen, orienterer om AKS’ arbeid. De har arbeidet spesielt med å 
forbedre samarbeidet mellom skole og AKS, og dette har fungert godt. De har blant annet hatt 
planleggingsdager sammen med lærerne i august, og ser at det er viktig å bli kjent på tvers for å kunne 
samarbeide godt. AKS har også fokusert spesielt på å få bedre samarbeid med foreldrene, og får 
tilbakemelding på at det fungerer godt. Almstrøm oppfordrer foreldre til å ta kontakt dersom man har 
innspill til aktiviteter på AKS. De har allerede etablert samarbeid med eksterne aktører slik som Kjelsås 
IL, og er åpen for flere slike samarbeid. Almstrøm presiserer at det er viktig med gratis aktiviteter på 
AKS, og at det også skal være rom for at barna benytter AKS til fri lek, og uten tilrettelagte aktiviteter. 
AKS har også stort fokus på å rekruttere og holde på 4. trinnselevene, og prøver å legge til rette for 
aktiviteter som fenger denne aldersgruppen. De ser at stor grad av medvirkning i valg av aktiviteter er 
avgjørende. Her er også foreldrene en viktig ressurs for å gi innspill til hvilke aktiviteter disse elevene 
kan være interessert i. Til slutt informerte Almstrøm om rekrutteringsarbeidet av ansatte til AKS. 
Stillingene har stor søkning, og de er godt fornøyd med rekrutteringen. De fleste som er ansatt ved 
AKS er ansatt i 50% stilling, men de prøver å tilrettelegge for større stillingsprosent med delte stillinger 
som assistenter i skolen, og ser at dette er attraktivt for mange.  
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

• Aktiviteter i AKS – tiden: 
FAU har fått spørsmål om ordningen med betalte aktiviteter i AKS tiden, og har tatt dette opp med 
rektor. Skolen informerer om at de ikke inngår samarbeid med noen foreninger, men at AKS følger 
barna til aktiviteter som foregår på skolen. 

• 17. maitog – antall voksne som følger hver klasse 
FAU har også fått spørsmål om antall voksne som følger hver klasse i 17. maitoget. Det er i 
utgangspunktet kun lærer og klassekontakt/ FAU-representant som følger i toget, men dersom lærer 
f.eks. ikke går i toget, så kan man muligens åpne for en ekstra foreldrerepresentant. Etter samtale med 
rektor er man blitt enige om å følge opp dette nærmere 17. mai, når man vet hvor mange som går fra 
de enkelte klassene, og iom at Kjelsås skole skal gå i toget i sentrum i år. 

• Sak ang. elever med spesielle behov, samarbeid med skole/FAU 
FAU har blitt kontaktet av en liten gruppe foresatte til barn med spesielle behov som tar del i det 
ordinære opplæringstilbudet ved skolen. Disse foreldrene har etablert seg som en gruppe fordi de 
opplever at opplæringstilbudet ved skolen ikke er godt nok for deres barn, men de er ikke representert 
i FAU. FAU har oppfordret skolen til å invitere disse foreldrene, og andre i samme situasjon, til et åpent 
møte der de kan diskutere om og hvordan de ønsker å organisere seg. Rektor er positiv til et møte med 



 2 

de foresatte i denne gruppa. Styret i FAU tenker også at det vil være viktig at denne gruppen av foreldre 
er i kontakt med trivsel og skolemiljø-gruppa i FAU. 
 
2.2 Møteplan for skoleåret 2019/20  
Møteplanen legges ved her: 
04.11: Tone Kristine R. Sem - Bibliotekar på Kjelsås  
02.12: Rektor serverer gløgg, elevrådet informerer om sitt arbeid 
06.01: Mobbeombud 
03.02: Rektor informerer om elevundersøkelsen og nasjonale prøver 
02.03: Rosa kompetanse 
30.03: Ledelsen informerer om aktivitetsplikt/aktivitetsplaner 
04.05: Rektor oppsummerer skoleåret, klassekontakter også invitert 
 
2.3 Representasjon i utvalg og organer (Driftsstyret, SUSNA, KFU) 

• Innspill fra siste KFU-møte 
Ingen fra styret kunne møte. Har ikke kommet referat foreløpig. 
 
2.4 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  

• Det ble gitt informasjon om gratis halvdagsplass i AKS  
• Driftsstyret ble informert om (i) nytt ordensreglement for Osloskolen, samt Kjelsås skoles 

dokumenter om (ii) hva de legger i et trygt og godt læringsmiljø, og (iii) regler og råd for bruk 
av IKT. Lærerrepresentantene i driftsstyret var positive til endringene. Disse dokumentene ble 
også sendt ut til FAU representantene i forkant av FAU-møtet for eventuelle innspill. Styret 
ønsker at alle setter seg inn i disse til neste møte 4.11, og vil ta det opp som eget punkt på 
saklisten da.  

  
3.0 – Beslutningssaker 
3.1 Ingen 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  

• Nettbrett på skolen og internett-mur 
Noen foreldre opplever at barna deres har for fri tilgang til internett i skoletiden. Det er for eksempel 
mange tilfeller av pornografi på elevers nettbrett. Det etterspørres internett-mur. FAU tar dette videre 
med skolens ledelse. 

• Supernytt i lunsjen 
Dette er en gjentagende sak i FAU, men det ble likevel presisert at det er problematisk at elever får se 
innhold som kan være vanskelig å fordøye for 8-åringer på egen hånd (slik som nyhetssaker om 
voldtekt, Momo etc.), uten at dette bearbeides med læreren. FAU tar dette videre med skolens ledelse. 

• Økonomi 
Styret i FAU ber om at alle økonomiske utlegg går via FAU til godkjenning, slik at det ikke kommer noen 
overraskelser 

• Læringsmiljø 
Styret i FAU har fått noen uformelle henvendelser om at det er utfordringer med læringsmiljøet på 
enkelte trinn. FAU har ikke fått noen formelle henvendelser om mobbesaker eller problematisk 
læringsmiljø til saklisten. FAU drøftet likevel om dette er noe man bør arbeide mer systematisk med. 
FAU henstiller foreldre til å orientere seg i hvilke rettigheter barna har, og hvilke plikter skolen har til 
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å følge opp (se for eksempel her https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-
velferd/mobbing-i-skolen/#gref), og eventuelt ta kontakt med FAU om ønskelig. Foreldregruppen er 
en viktig ressurs for skolen i denne typen problematikk, og FAU vil følge opp dette i samarbeid med 
skolen. Spesifikt er det naturlig at trivsel- og skolemiljøgruppa innretter sitt arbeid mot denne 
tematikken. 

• Foreldremøter i høst 
I forlengelse av saken over kom det også tilbakemeldinger på møtet om at organiseringen av 
foreldremøtene på enkelte trinn denne høsten la lite til rette for at foreldre kunne snakke sammen 
om konkrete utfordringer i klassemiljøet. Man ønsker derfor en annen type organisering av slike 
møter i neste runde. FAU anbefaler at skolen legger til rette for klassevise møter hvor kontaktlærer 
og klassekontakt sammen utarbeider agenda og leder møtet. FAU vil ta kontakt med ledelsen for å 
oppfordre til et møte.  

5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

• Det ble formidlet et ønske fra rektor om at det er lederen av trivsel- og skolemiljøgruppa som 
rapporterer på tvers av alle undergruppene. 

 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

• I april i år ble det oversendt et innbyggerforlag til byrådet ang. trafikksikkerheten rundt Kjelsås 
skole.  Representanter for Trafikk- og nærmiljøgruppa har nå vært i møte med Komite for 
byutvikling, samferdsel og miljø for å presentere og utdype forslaget. Det skal komme tilsvar 
fra komiteen i neste uke. 

• En gjentagende sak i FAU har vært et ønske om å innføre skolepatruljer ved mindre sårbare 
trafikkoverganger i skolens nærområde. Dette har vært fremmet som forslag for å avlaste 
foreldre som trafikkvakter. Rektor har ikke ønsket dette. FAU ønsker ikke nødvendigvis å følge 
dette opp nærmere, da trafikksituasjonen rundt Kjelsås skole for tiden oppleves som for utrygg 
til å la barna operere som skolepatrulje. Trafikkgruppa vurderer dette i sitt videre arbeid. 

• Fortau i Myrerskogveien er ikke ferdigstilt. Trafikkgruppa arbeider videre med dette. 
 
5.2 17. mai-gruppa orienterer om aktuelle saker 

• 17. mai-gruppa har overtatt «kokeboka» fra i fjor. 
 
 


