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REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 
Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 
Møtedato/-tid:  Mandag 2. desember 2019 kl. 19.00-21.00 
Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 
Tilstede:  Alle tilstede, unntatt representanter fra 1c, 1e, 3c, 4b, 4c, 6b, 6e, 7a, 7b og 7e  
 

 
Sak 1.0 – Innledning ved rektor Mette Rasmussen og elevrådet 
Elevrådet orienterte om at i år har de hatt fokus på bærekraft og ønsker for eksempel at 17. mai-
feiringen skal være mer bærekraftig. De beskrev også ulike aktiviteter elevene på 5.-7. trinn var 
opptatt av i friminuttene, slik som f.eks. ballspill, eller bare at de snakker med hverandre og går 
rundt. På forespørsel svarer de at de kunne ønsket seg mer utstyr til utelek. Den 11. desember skal 
de ha en dag med opplæring av Trivselteamet for å lære ulike leker og hvordan de kan sette i gang de 
andre barna med ulike aktiviteter i friminuttene. De har allerede begynt med at noen i elevrådet har 
ansvar for aktiviteter i storefri - sjakk, bokkafe og musikk.  
 
De orienterte også om Timen livet hvor de snakker om ting som er vanskelig, eller ting de liker etc. 
Det har de ikke gjort så mye før, så noen synes det er fint, og noen synes det er krevende. 
 
Til slutt fortalte elevrådsrepresentantene at de har elevrådsmøte en gang i måneden. Den siste tiden 
har de arbeidet med Move it, som handler om ulike aktiviteter for å bryte av og bevege på seg 
underveis i undervisningen. Det er også møter der representantene fra elevrådet snakker med de 
andre i klassen og forklarer hva elevrådet har diskutert, slik at de kan få innspill. Alle elevene har 
samling i skolegården ca. en gang i måneden der de fastsetter nytt skolemål.  
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
 - Kort info fra møtet med skolens ledelse og representant for elever i ordinære klasser med 
individuell opplæringsplan (IOP) 
Hovedsak i møtet var hvordan man kan skape fellesskap i gruppa, både for elevene og for foresatte. 
De skal sette opp to-tre møter der foresatte kan møtes og få inn ekstern kompetanse for å snakke 
om relevant tematikk (slik som autisme etc.). Det ble også diskutert hvordan man kan arbeide for å 
inkludere disse barna mer i det sosiale miljøet på skolen og på AKS, slik at de er mindre isolerte. 
Skolen vil informere tydeligere om de ulike tilbudene de har for ulike aktiviteter i friminutter etc., for 
disse (og andre) barn. Skole ble også utfordret på å kommunisere tydeligere på hvorfor de har valgt 
ikke å være en dysleksivennlig skole.  

- Kort info fra møtet med skolens ledelse ang. skolemiljø og trivsel.  
Møtet ble gjennomført i forkant av FAU møte. Det er viktig at dialog mellom FAU og skolen nå er 
etablert om denne tematikken. Mer utfyllende informasjon kommer på første FAU-møte i 2020. 

- Fordeling av aulaen til jule- og sommeravslutninger 
Det har vært noe forvirring om bruk av aulaen til juleavslutning, særlig på fjerde trinn. Tidligere FAU 
har i samarbeid med skolen vedtatt fordeling av aulaen for avslutninger ved Kjelsås skole, skrivet er 
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vedlagt bakerst i dette referatet. Der presiseres det at «På trinnene uten felles avslutninger 
samarbeider årstidsgruppene med kontaktlærer om en avslutning, enten pr. klasse eller sammen 
med flere klasser. For juleavslutning kan arrangementet foregå i undervisningsrommene på trinnet 
eller ute, og sommeravslutning arrangeres utendørs».  Rektor er oppfordret til å avklare 
misforståelser på fjerde trinn. 

- Kort info om utvikling av årshjul for arbeidet i FAU for å styrke kontinuiteten i FAUs arbeid.  
Styret i FAU har startet å utvikle et årshjul for arbeidet i Kjelsås FAU. Alle undergrupper i FAU ble 
oppfordret til å notere datoer og viktige frister underveis i årets arbeid. 

 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (Driftsstyret, SUSNA, KFU) 
 - Innspill fra kurs for FAU-representanter i Oslo KFU ved Marie Sørlie 
Kurset ble opplevd som interessant og nyttig, andre anbefales å delta. KFU har gode og informative 
nettsider der man finner mye relevant informasjon: https://oslokfu.no  

- Innspill fra møte i Oslo KFU – skolegruppe E og F 
Fernanda Nissen var vertsskole og orienterte om sitt arbeid i FAU. De har blant annet en fritidsklubb 
for barn fra Fernanda Nissen og Grefsen skole som et tiltak for å skape fellesskap før overgang til 
Morellbakken skole.  
 
Områdedirektøren orienterte om ulike saker knyttet til personvern i skolen. Dette handlet blant 
annet om hvordan man skal håndtere deling av klasselister med navn og kontaktinformasjon. I et nytt 
skriv fra utdanningsetaten informeres det om at det skal hentes inn samtykke for å dele slike lister, 
men det er fortsatt litt uklart hvem som kan hente et slikt samtykke. Han snakket også om barnas 
personvern relatert til foreldres innsyn i læringsplattformer. Videre orienterte han om 
Skolemeldingsappen, nye læreplaner og eksamen og nasjonale prøver, og også styrets arbeid i FAU 
og hvordan man kan sørge for erfaringsdeling mellom styrer over år.  
 
Til slutt informerte områdedirektør om innføring av nye læreplaner for høsten 2020. Overordnet del 
har vært kjent en god stund, og nye fagplaner er nylig sluppet. Han oppfordret skolenes FAU til å 
utfordre skolenes ledelse i hvordan FAU kan bidra inn i arbeidet med ny overordnet del. Overordnet 
del kan leses her: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/  
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ikke noe å melde. Nytt møte i januar 
  
3.0 – Beslutningssaker 
3.1 Ingen 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
- Førstehjelpsskrin 
Ønsker FAU å bevilge penger til førstehjelpsskrin? Saken tas som beslutningssak på neste FAU møte. 
- Forslag om å innføre to klassekontakter i hver klasse 
Forslaget peker på at det kan være viktig å være mer enn en klassekontakt i vanskelige situasjoner i 
klassen der klassekontakt oppleves som inhabil.  Saken tas som beslutningssak på neste FAU møte. 
- Innspill til foreldremøter 
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Etter møte i Skolemiljøutvalget (SMU) ble det spilt inn at rektor ønsker mer elevinvolvering på 
foreldremøtene. FAU trenger mer informasjon om hva som legges i det, og synes ikke umiddelbart at 
det er noen god ide. FAU diskuterte ulike innspill til foreldremøter, det var stor enighet om at en 
modell med felles møte først og tid til klassevise møter etterpå er viktig for å få tatt opp saker som er 
aktuelle for den enkelte klasse. Andre konkrete forslag tas videre i Trivsel-og skolemiljøgruppa, som 
allerede har innspill til foreldremøter som egen sak. 
 
- Kontinuitet i styret og undergrupper i FAU 
Det ble fremmet et forslag om at noen medlemmer av underutvalgene burde sitte i to år for å sikre 
kontinuitet i arbeidet. FAU diskuterte andre ulike tiltak, som at noen kan sitte fra august til oktober 
neste år, at man bedrer rutiner for overtakelse, eller at man gjennom valgkomiteens arbeid 
oppfordrer noen til å sitte lenger enn ett år. Styret tar med seg disse forslagene, og vil komme tilbake 
med forslag til beslutningssak på neste FAU møte. 
 
5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Samarbeidsutvalget har hatt første møte med AKS. De hadde mange saker de ønsker å diskutere, og 
Trivsel- og skolemiljøgruppa arbeider videre med dette. En viktig sak er en oppfordring fra AKS til 
foreldrene om å forholde seg konstruktivt i sitt møte med ansatte i AKS, både i Brukerundersøkelsen 
som nå er sendt ut, men også under henting og levering på AKS. Mange ansatte ved AKS har sitt 
første møte med arbeidslivet, og som foreldre bør man være bevisst på hvordan man opptrer overfor 
ansatte, og særlig med barn til stede.  AKS forespurte også FAU om mulighet for økonomisk bidrag til 
slalåmkurs. Skolemiljø og trivselsgruppa undersøker mer med AKS hva dette tilbudet går ut på og 
hvordan det er tenkt.  
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Innbyggerforslaget ble behandlet i bystyret den 1. desember, innstilling ligger her: 
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-
fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=bystyret%2F2019_11%2F1331990_2_1.pdf  
 
Etter ønske fra Nordre Aker bydel har Trafikk- og nærmiljøgruppa spilt inn forslag til 
trafikksikringstiltak rundt skolen. Videre har Trafikk- og nærmiljøgruppa etablert en dialog med 
Sporveien knyttet til aktivitetene med ferdigstilling av arbeidene i Grefseveien, da det ikke ser ut til at 
de skal oppdatere fortauene fram mot Grefsen stadion. Trafikk- og nærmiljøgruppa er også i dialog 
med byggeren på Shelltomten angående trafikksikringstiltak der.  

 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
17. maigruppa har neste møte over jul. De setter pris på elevrådets tilbakemeldinger om ønske om 
miljøvennlige gaver på 17. mai – i tråd med det 17. maigruppa har tenkt.  
 
 

 

 



 4 

Avslutninger på Kjelsås skole 
 

For å skape forutsigbarhet for elever, foreldre og lærere har vi, i samarbeid med lærerteamene, valgt 
å bestemme når ulike trinn skal ha felles forestillinger/avslutninger i skolens aula. Erfaringen tilsier 
også at kapasiteten i aulaen har vært svært presset når alle trinn f.eks. ønsker å sette opp en 
forestilling til jul eller sommer. 

Vi har blitt enige om at vi i framtiden vil ha forestillinger/avslutninger felles for hele trinnet samlet til 
jul eller sommer fordelt på denne måten: 
 
 
1., 3., 5., 6. trinn har felles juleforestilling/avslutning.  
Ledelsen vil fordele tidspunkt og rom for trinnene og klassene. 

2., 4., 7. trinn har felles sommerforestilling/avslutning. 
Ledelsen vil fordele tidspunkt og rom for trinnene og klassene. 

 

På trinnene uten felles avslutninger samarbeider årstidsgruppene med kontaktlærer om en 
avslutning, enten pr. klasse eller sammen med flere klasser. For juleavslutning kan arrangementet 
foregå i undervisningsrommene på trinnet eller ute, og sommeravslutning arrangeres utendørs. Aula 
og uværshallen er ikke tilgjengelig for lån i desember og juni p.g.a. kapasitetsproblemer. 

Eget skriv (utarbeidet av FAU og skole) om bruk av skolens lokaler ved avslutninger gjelder for alle. 
 
 
Med ønske om gode avslutninger for alle! 
 
Mette Rasmussen 
        rektor 
 

 

 

 
 


