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MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 3. februar 2020 kl. 19.00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole  

Tilstede:   Alle, unntatt 1e, 2e, 3d, 4a-c, 4f, 6b, 7d og 7e 

 

 

Sakliste (de enkelte sakene refereres under): 

 

Sak 1.0 – Innledning ved rektor om Trivselsundersøkelsen og Elevundersøkelsen 

Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

- Økonomigjennomgang 

- Tilskudd til transport til leirskole 

2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 

2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  

3.0 – Beslutningssaker 

3.1 Tilskudd til buss til og fra byen på 17. mai 

Sak 4.0 – Eventuelt  

Renhold på skolen 

5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 

5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 

 

Sak 1.0 – Innledning ved rektor om Trivselsundersøkelsen og Elevundersøkelsen  

Rektor Mette Rasmussen og Avdelingsleder Petter Furvann informerer om Trivselsundersøkelsen og 

Elevundersøkelsen. Det er første året med Trivselsundersøkelsen for elever på 1.-4. trinn i Oslo (se 

mer her https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/trivselsundersokelsen/#gref). Elevene 

ved Kjelsås skole skårer best på om de har venner på skolen, lavere på deres muligheter til 

medvirkning. Resultatene legges ut i Skoleporten (https://skoleporten.udir.no/#).  Også 

Elevundersøkelsen for elever på 7. trinn viser at elvene ved Kjelsås skole skårer relativt høyt på 

Trivsel, men lavere på Elevdemokrati og medvirkning, Motivasjon, og Vurdering for læring. 

Resultatene publiseres i Skoleporten 13. februar. 

 

Rektor informerte også om lærernormen etter oppslag i Nordre Aker Budstikke om dette. 

Lærernormen har ikke noe med klassestørrelse å gjøre, men er et tall på antall elever per lærer på de 

enkelte skolene. At Kjelsås skole nå ligger noe under normen skyldes uheldige effekter av tidspunktet 

for økonomiske bevilgninger. I 2019 fikk Kjelsås skole mindre bevilgninger grunnet etablering av 

lærernormen, og måtte kutte årsverk. Derfor er det for eksempel bare fem klasser istedenfor seks på 

1. trinn. Men i 2020 er bevilgningene økt for at skolen skal nå lærernormen, og i høst er flere lærere 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/trivselsundersokelsen/#gref
https://skoleporten.udir.no/
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ansatt. Ifølge rektor har skolen dessverre foreløpig ikke greid å erstatte to lærere i langtidspermisjon, 

så derfor mangler Kjelsås 2 årsverk, men ikke 4,2, slik oppslaget i avisen gav uttrykk for. 

 

Til slutt refererte også rektor fra en epost hun hadde mottatt fra mobbeombud Kjerstin Owren etter 

at mobbeombudet hadde blitt kontaktet av en journalist angående hennes kontakt med skolen. 

Owren skriver: "Til info. Jeg har blitt kontaktet av et journalist som har fått innsyn i referatet fra FAU-

møtet og stiller spørsmål om hvorfor «noen fra mobbeombudet» plutselig er inne på Kjelsås skole. 

Jeg har skrevet et hyggelig svar om at jeg er bare én person som er pålagt å samarbeide med alle 

skoler og barnehager i hele Oslo, og at jeg derfor rullerer litt på hvor jeg setter av litt ekstra tid slik at 

jeg ikke bare driver overflatejobbing – utelukkende fordi det er viktig for meg som ombud å bli godt 

kjent med så mange skoler som mulig i løpet av min periode. Jeg har skrevet at dette ikke handler om 

å velge ut «dårlige» skoler; men at jeg prioriterer å samarbeide med skoler ledelsen er positive til å 

bruke ombudet som en faglig sparringspartner. Jeg har sagt tydelig NEI til om hvorvidt dette 

samarbeidet betyr at det er masse mobbing på Kjelsås og viste til de gode resultatene fra 

Elevundersøkelsen". 

 

Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

- Økonomiansvarlig i FAU gjennomgikk økonomien som bakgrunn for beslutninger om videre 

bevilgninger. Økonomien i FAU er god, og FAU har nærmere 500.000 i oppsparte midler. Imidlertid er 

eneste inntekt til FAU inntektene fra 17. mai-arrangement ved skolen. 

 

- Tilskudd til transport til leirskole 

Fra 1. august 2019 ble det lovfestet at alle elever har rett til gratis leirskole, og skolene kan søke 

penger om dette. FAUs representant etterspurte mer informasjon fra Driftsstyret om økonomien 

rundt dette ved Kjelsås skole, og om situasjonen er endret slik at FAU bør revurdere tilskudd til 

transport fom 2021. Driftsstyret kommer tilbake med oppdatert informasjon. 

 

2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 

Inga Staal Jenset rapporterer fra møte i Samarbeidsutvalget for Skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) 

28.1.20. SUSNA arbeider hovedsakelig med høringsuttalelser på vegne av FAUene i Nordre Aker 

relatert til skolebehovsplan og endring av inntaksområder. Skolebehovsplaner er rullerende, dvs at 

det kommer ny plan hvert andre år.  

De enkelte FAUene oppfordres til å etablere egne grupper som holder seg orientert om 

skolebehovsplanene, og som kan bidra direkte inn i SUSNA. Det er ønskelig med to representanter 

fra hver skole i SUSNA for å bidra til bedre kontinuitet i SUSNA sitt arbeid. Medlemmene trenger ikke 

nødvendigvis å være del av FAU, så det er åpent for å melde sin interesse for å delta for alle foreldre 

ved Kjelsås skole. 

Den neste skolebehovsplanen skal vedtas i desember 2020, og gjelde fra 2021. SUSNA har allerede 

sendt inn et innspill til denne skolebehovsplanen, og vil arbeide videre med en høringsuttalelse i 

mai/juni 2020. Innspillet til årets skolebehovsplan legges ved møteinnkalling til neste FAU, for 

kommentarer fra FAU. 
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2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  

Fredrik Markhus rapporterte fra møte i Driftsstyret der skolens økonomi ble gjennomgått. Skolen er 

godt økonomisk drevet. I denne forbindelse ble også informasjon om tilskudd til transport til leirskole 

etterspurt av FAUs representant. Driftsstyret gjennomgikk også skolens beredskapsplan. 

  

3.0 – Beslutningssaker 

3.1 Tilskudd til buss til og fra byen på 17. mai 

Basert på økonomigjennomgang var anbefalingen fra styret å bevilge penger til busstransport, og 

FAU stemte ja til dette. 

 

Sak 4.0 – Eventuelt  

Det ble meldt en sak om renhold på skolen. Dette er noe Trivsel- og skolemiljøgruppa arbeider med, 

og det ble også tatt opp i møte med skoleledelsen nylig (se redegjørelse i 5.1 under). 

 

5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 

5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Det har vært møte mellom FAU og rektor for å få økt kunnskap om hvordan læringsbrett og PC 

brukes i undervisningen. Vi har en felles opplevelse om at det er nyttig for foreldregruppen å ha 

større kunnskap om de retningslinjer som skolen må forholde seg til. Det vil derfor komme mer 

utfyllende informasjon fra skolen rundt hvordan skolen benytter digitale verktøy i undervisningen. 

5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

I forbindelse med at Bymiljøetaten i fjor høst ba om innspill på «mindre strakstiltak» som kan ivareta 

trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet langs skoleveien, spilte Kjelsås FAU inn flere 

tiltak. De foreslåtte tiltakene er nå behandlet i bydelsutvalget i Nordre Aker og sendt videre til 

Bymiljøetaten. Det er Bymiljøetaten som har gjennomføringsansvaret og prioriterer hvilke tiltak som 

eventuelt blir gjennomført. Følgende forslag til tiltak er videresendt, og intensjonen er at tiltak som 

direkte berører skoleveiene prioriteres gjennomført først: 

 Alle mulige tiltak for bedring av krysset Grefsenveien/Kjelsåsveien v/Coop Prix 

 Fartsdempende tiltak i Kjelsåsveien (Grefsenveien til Kjelsås stasjon) 

 Avkjøringen til Teknisk museum oppleves som uoversiktlig og farlig 

 Myrerskogveien øverst ved Lachmanns vei mangler fortau og er uoversiktlig 

 

 5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 

Gruppa vil legge fram beslutningssak om bevilgninger i forbindelse med 17. mai til neste FAU møte. 

 

  
 


