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MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 
Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 
Møtedato/-tid:  Mandag 2. mars 2020 kl. 19.00-21.00 
Møtested:   Auditoriet på 3.trinn på Kjelsås skole  
Tilstede:   Alle unntatt 1a, 2d, 2e, 3b, 3e, 6a, 6b og 6e 
 

 
Sak 1.0 – Innledning ved Rosa kompetanse   
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
- Høringsuttalelse om skolebehovsplan gjennom SUSNA 
- Valg av representanter til FAU 
- Natteravner Oslo Vest 
- Informasjon fra KFU 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
3.0 – Beslutningssaker 
- Bevilgninger i forbindelse med 17. mai 
Sak 4.0 – Eventuelt  
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 Rosa kompetanse   
Hilde Enger Arntsen ved Rosa kompetanse informerer om sitt arbeid (PowerPoint vedlagt denne 
eposten). Rosa kompetanse er FRIs (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) fagavdeling, og 
tilbyr undervisning og veiledning til mennesker som jobber med mennesker, i dette tilfelle for skolen 
og foreldre. De har et mål om at vi skal lære noe om kjønns- og seksualitetsmangfold, men også at vi 
skal vite hva skolen og vi som foreldre kan gjøre for disse elevene. Rosa kompetanse oppfordrer 
foreldre til å (i) Tørre å snakke om temaet og utfordre normer og forventninger, (ii) være bevisst på 
språkbruk (feks bruke «kjæreste» istedenfor han/hun), (iii) presentere et mangfold av kjønn, 
seksuelle orienteringer og familieformer i tale og litteratur, (iv) fortelle barn og unge om variasjon i 
kjønn- og seksualitet, at man selv vet best hvem man er og at man som forelder uansett vil være glad 
i og stolt av barnet sitt, (v) gi normbryteren en positiv kommentar, og være anerkjennende, (vi) være 
bevisst på kjønning av barn (klær, utstyr, leker), (vi) se på alternativer til gutte- og jentebursdager, 
(vii) ha tema til utkledningsfester for å unngå kjønnet utkledning, (viii) presentere alternative 
forståelser til «Jenter kan...»/ «Gutter kan...» (ix) ha nulltoleranse for LHBT-relaterte skjellsord, og (x) 
bruke foretrukket navn og pronomen. Arntsen presiserte at foreldre må vite hvor viktige vi er. Små 
handlinger kan ha stor betydning.  
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Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
- Høringsuttalelse om skolebehovsplan gjennom SUSNA. 
FAU har ingen innspill til SUSNA sitt innspill til skolebehovsplanen for 2021-2022. 

- Valg av representanter til FAU 
Styret i FAU ønsker en oversikt over alle nyvalgte klassekontakter og representanter til FAU, og ber 
representantene fra de trinnene som har gjennomført valg, om å melde navn til FAU-mailen 
(faukjelsas@gmail.com) så fort som mulig.  
 
- Natteravner Oslo Vest 
FAU har mottatt invitasjon til felles koordineringsmøte for Natteravning i Oslo Vest. Kjelsås skole har 
ikke organisert natteravning, og ser dette som mest aktuelt for foreldre på Engebråten skole. 
 
- Informasjon fra KFU 
Det skal være Foreldrekonferanse 18. mars og årsmøte i Oslo KFU 2. april. 
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Evy Alsos informerte om møte i skolegruppe E og F 11. februar. Der var det fokus på gratisprinsippet i 
norsk skole, også på ungdomstrinnet. Det var tydelig at det er stor variasjon skolene i mellom, feks 
med tanke på gjennomføring av skoleball, idrettsdager, leirskole, og også 17. mai (feks deler noen 
skoler ut gratis bonger til noen foreldre i forkant av 17. mai) etc. 
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ingenting nytt 
  
3.0 – Beslutningssaker 
- Bevilgninger i forbindelse med 17. mai 
Budsjett på 150.000 til 17. mai-komitéen vedtatt enstemmig. 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
 
5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
AKS har lite ressurser og er takknemlige for all hjelp de kan få. Så hvis noen har noe egnet utstyr til 
overs (enten privat eller på arbeidsplasser), så tar AKS gjerne imot gaver. Eksempler på ting de ønsker 
seg er håndarbeidsutstyr, diverse papirer, baller, spill og blader. AKS ønsker også forslag til lavkost 
aktiviteter som de kan ta med barna på. Alt fra friluftsaktiviteter, museer, utstillinger og andre 
opplevelser. Levering av gaver til AKS avtales med baseleder eller AKS-leder.  
 
AKS ønsker også å henstille alle foreldre til å være oppmerksom på at parkeringsplassene på 
oversiden av skolen må ha rom for taxier. Det er skiltet parkering forbudt på de områdene, og taxier 
trenger plassene når de skal transportere barn med spesielle behov. 
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5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Trafikk- og nærmiljøgruppa har fått meldinger fra trafikkvakter om at endel foreldre kjører fort 
gjennom Coop krysset. Oppfordrer alle til å kjøre forsvarlig, og henstiller FAU-medlemmer om å 
minne om dette på foreldremøter nå i vår.  
 
Det er også meldt om at det med jevne mellomrom mangler trafikkvakter. Klassekontaktene bes om 
å minne trafikkvaktene om vaktene når egen klasse har ansvaret.  
 
Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterte også om at noen containere som er uheldig plassert på Shell 
tomta skal flyttes. 
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen aktuelle saker 

 

  
 


