
 

MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 
Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 
Møtedato/-tid:  Mandag 4. november 2019 kl. 19-00-21.00 
Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 
Tilstede:  Alle tilstede, bortsett fra representanter for klassene 2d, 3c,4c,5f,6b,7b,7e,7f 
 

 
Sak 1.0 – Innledning ved bibliotekar på Kjelsås  
Bibliotekar Tone Kristine R. Sem orienterer om deres arbeid. Biblioteket brukes av elever og ansatte 
ve skolen, og også av Kjelsås skole barnehage. Det er et veldig godt bibliotek, sammenlignet med slik 
det er mange andre steder i Osloskolen, men Sem sier de selvsagt skulle hatt enda mer tid og 
ressurser til å sette i gang ulike prosjekter på biblioteket. Det er viktig å ha et oppdatert bibliotek som 
ser ok ut, for da er det mer fristende å bruke det. Det betyr at hvis man mister bøker, så må man 
erstatte de. Erfaringsmessig dukker de fleste bøker opp til slutt. Det er også mulig å donere bøker til 
biblioteket, dersom man ønsker det. 
 
Sem forteller at utlånet i fjor var på 22871 bøker, noe som er relativt godt for et skolebibliotek med 
mange ferier og fridager. Det betyr også at det er mange bøker å systematisere etter innlevering, 
men de har nylig fått en ordning med bibliotekassistenter fra 6. trinn som fungerer veldig godt. Dette 
er en ordning som også assistentene setter stor pris på. 
 
Biblioteket er først og fremst et sted for læring (lese, hente informasjon), men er også et sosialt rom, 
der man kan lese og ha det hyggelig sammen med andre elever. Man skal likevel ikke bråke på 
biblioteket, man skal lese og respektere andres behov. Biblioteket bukes også mye av elever som 
trenger pause fra klasserommet. Noen elever har faste avtaler om det, og kommer på biblioteket og 
hjelper til for eksempel.  
 
Biblioteket har også et fortellerrom, et rundt rom med mange puter, hvor de har ulike 
arrangementer som lesestund, bokkafe, og arrangementer i forbindelse med jul, påske og halloween. 
Arrangementene er delvis drevet i samarbeid med elevene, for eksempel er det de som sitter i 
elevrådet som er med å arrangere bokkafe (som etterhvert har utviklet seg til en slags teaterkafe), og 
på «stor leser for liten» i fjor leste 5. og 6. trinn for andreklassingene. 
 
Datarommet ved siden av biblioteket skal avvikles fordi maskinene ikke er oppdaterte, så det 
rommet vil videreutvikles som en del av biblioteket. 
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

- Tilbakemelding på saker fra forrige møte:  
- Internettilgang: Ifølge rektor er det UDA som rår over dette. Foreldre må selv sette evt. sperrer. I 
saker hvor elever har vært inne på ugreie sider og skolen har oppdaget det tar de alltid kontakt med 
foreldrene. Det vil komme mer informasjon om bruk av nettbrett på Kjelsås skole, og skolen ser at de 



ikke har informert godt nok om dette tidligere. Årets 1. trinn er ikke i gang enda fordi skolen ikke har 
vært klare til å starte med det. Skolen ønsker at bruk av nettbrett skal være bevisst med mer læring 
som mål. FAU ser dt som naturlig at Trivsel- og skolemiljøgruppa følger opp disse sakene. 
 
- Supernytt. Rektor tar opp med lærerne at de må ha tid til å snakke med elevene om nyhetssaker de 
ser på Supernytt. 
 
- Læringsmiljø: Det må være generelle saker som tas opp med FAU, viktig at enkeltsaker går til skolen 
direkte. 
 
- Foreldremøter: Rektor informerer om at det kun var ett trinn hvor det ikke var klassevise møter. 
Skolen vet at det er ønske om klassevise møter, men de må av og til rigge annerledes av hensyn til 
elever. 
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (Driftsstyret, SUSNA, KFU) 

- Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) har ikke hatt møte siden sist, 
styret veksler på å møte der 
- Kommunalt Foreldreutvalg (KFU):  
Kurs i FAU-arbeid tirsdag. Marie Sørli fra styret stiller.  
Møte i skolegruppe E og F på Fernanda Nissen 20.11. Informasjon fra KFU er sendt ut til alle i 

FAU. Sak som har blitt tatt opp av flere skoler er deling av klasselister.  
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
 - Høringsforslag til dokumentene som er behandlet i Driftsstyret vedr.  ordensreglement, 
regler for bruk av IKT utstyr etc. (Dokumenter vedlagt innkallingen til dette møtet): Ingen innspill fra 
FAU. Forslaget går tilbake til rektor 
  
Sak 3.0 – Tilbakemelding på foreldremøter  
Rektor ønsker tilbakemeldinger på høstens foreldremøter. Hva fungerer godt, hva kan man ha mer 
av. FAU hadde noen dirte innspill om at det er viktig med klassevise møter på alle trinn, at man 
trenger mindre tid i fellesdel (som kan bli repeterende), at det er fint med små filmer og lignende 
som gir innblikk i hva barna har arbeidet med, og at det kan være fint å legge til rette for små 
aktiviteter som er relevante for både foreldre og lærere (feks lage veggplakater om hvordan være en 
venn). Trivsel- og skolemiljøgruppa vil arbeide videre med å gi innspill til foreldremøter til våren, også 
mtp hvem man ønsker som foredragsholdere etc 
 
Sak 4.0 – Beslutningssaker 
Ingen  
 
Sak 5.0 – Eventuelt  
5.1 17.mai.  
Styret har fått henvendelser om at man ønsker et mindre kommersielt og mer klimavennlig 
arrangement på 17. mai på Kjelsås kole. 17. mai gruppa er allerede i gang med å diskutere dette. De 
vil melde sak til neste møte dersom de ønsker en avstemming på dette i FAU. 
 



5.2 Læringsmiljø  
Styret i FAU har fått flere henvendelser ang læringsmiljøet på Kjelsås. Dette går blant annet på 
spørsmål om hvordan skolen jobber med utfordringer knyttet til enkeltelever/trinn; 
forskningsgrunnlag for psykososialt arbeid ved skolen og begrunnelser for organisering av dette 
arbeidet fordelt på avdelingsledere heller enn et system med sosiallærere; årsaker til hyppige 
omskiftninger i lærerstaben og skifte av kontaktlærere. Styret vil ta kontakt med ledelsen ved skolen 
og be om et møte med rektor og avdelingsledere der representanter fra styret og Trivsel- og 
skolemiljøgruppa stiller. FAU vil forberede en oppsummering av de tilbakemeldingene vi har fått fra 
foreldre på Kjelsås 
 
5.3 Rutiner rundt førstehjelpsskrin og oppdatering av innhold i disse. 
Disse er ikke alltid like lett tilgjengelig, og innholdet kan være utdatert. Trivsel- og skolemiljøgruppa 
ser nærmere på dette, og undersøker om skolen ønsker et samarbeid med FAU om dette.  
 
Sak 6.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
6.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa har ingen aktuelle saker 
 
6.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker: Bymiljøutvalget behandlet 
innbyggerforslaget 30.10, og konkluderte med at innbyggerforslaget var ivaretatt. Deler av utvalget 
var enig med byråd Marcussen sin innstilling, mindretallet stilte tre spesifikke forslag, hvor ett av 
dem var å be byrådet etablere fartsdumper og opphøyet gangfelt i Kjelsåsveien (noe uklart hva det 
egentlig betyr). Dette ble vedtatt som forslag til bystyret, og vil gå til videre behandling der. Trafikk- 
og nærmiljøgruppa arbeider videre med dette. 
 
6.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker: Nyvalgt leder av gruppa er Kjersti Storheim 
 
  
 
 


