
 

MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
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Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
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Møtested:  På Zoom 
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Sak 1.0 – Leder for AKS orienterer om tilbud på AKS og samarbeid med skolen 
Leder for AKS, André Almstrøm, innledet møtet. Han orienterte om situasjonen rundt smittevern og 
hvordan de arbeider med dette på AKS. Selv om de var i forkant i august og ansatte mange nye, gjør 
koronasituasjonen det utfordrende for AKS å opprettholde alle aktiviteter og tilbud grunnet fravær 
blant ansatte relatert til sykdom og koronatesting. AKS Kjelsås vil likevel så langt det er mulig arbeide 
for å opprettholde tilbud på morgenen på AKS, som mange andre skoler har sett seg nødt til å 
stenge. Barna har tilbrakt mye tid ute på AKS, særlig på morgenen, og de kommer til å fortsette med 
det. De leker i samarbeidsklassene.  
 
Samarbeidet med skolen fungerer fint, de har mellom 20-25 ansatte som arbeider både på skolen og 
i AKS, noe som gjør samhandlingen lettere. AKS samarbeider ellers tett med teamene på de ulike 
trinnene. 
 
Det er mye, og skiftende, informasjon som må sendes ut til foresatte og over 50 ansatte, men gir 
foresatte skryt for at de har vært mottakelige for all informasjon de har sendt ut. AKS arbeider med å 
tydeliggjøre planer etc. for forutsigbarhet for foresatte, og oppfordrer alle til å følge med på 
hjemmesiden til AKS, der planer, frister og annen informasjon er tilgjengelig 
(https://kjelsas.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-kjelsas-skole/om-aks-pa-kjelsas/) 
 
Av spesifikke saker han vet foresatte er opptatt av, nevner André at de arbeider med å finne 
løsninger på garderobesituasjonen. Av smittevernhensyn ønsker ikke skolen å ha foreldre inn i 
skolebygget, men de må finne en løsning på hva de gjør med gjenglemt tøy etc. AKS kommer tilbake 
med informasjon om det. 
 



Når det gjelder levering og henting ved bommen ser de at dette gjør overgangen lettere for endel 
barn, og de synes så oppstart i år har gått veldig fint. André oppfordrer foresatte til å være tålmodige  
når de venter på barna sine ved bommen, og ber om forståelse for at det noen ganger tar mer tid 
enn forventet å få et barn ut av en aktivitet og over i garderobe og ut til bommen. Han oppfordrer 
også foresatte til å rette spørsmål om alle ting som ikke omhandler AKS til de rette instanser ved 
skolen. Grunnet situasjonen med korona er det stort sett kun ansatte ved AKS som treffer foresatte, 
men de kan ikke svare for alle spørsmål som angår skolen. André informerer også om at de får store 
mengder telefoner og SMS, som gjør at de må bruke tid på det, heller enn å være sammen med 
elevene. De setter pris på å få telefoner og SMS før 1230, dersom det ikke er akutte ting som 
oppstår. 
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
Ingen aktuelle saker 
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Det har vært skolegruppemøte i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Dette er et viktig organ for 
erfaringsdeling, og det er mye viktig informasjon om FAU-arbeid på hjemmesidene deres 
(http://oslokfu.no/). I vår skolegruppe er det rundt 30 skoler. Koronasituasjonen var hovedsaken for 
dette møtet. En fra utdanningsetaten informerte om erfaringer med hjemmeskole i denne perioden, 
og en fra byrådet informere at alle ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona skal skolene kunne 
få refundert. Det ble også diskutert utfordringer med FAU-arbeid i denne perioden, og skolene delte 
ulike erfaringer om dette. KFU arrangerer kurs der alle i FAU som vil kan delta. Neste kurs er digitalt, 
5.11 kl. 18.30, mer informasjon og lenke til påmelding her: http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/  
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Det har vært møte i Driftsstyret, der følger de opp saker om læringsmiljøet på Kjelsås skole. Det ble 
også diskutert å flytte skolestart på torsdager for 1.-4. trinn til 0830/0845. Dette er senere vedtatt i 
Medbestemmelsesutvalget (MBU). 
 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen aktuelle saker 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 FAU har vedtatt å bevilge penger til å lage en bokkasse der man kan donere bøker til biblioteket. 
Dette er etter inspirasjon fra Tåsen skole: https://tasen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/bibliotekets-gule-
bokkasse/ Styret i FAU vil ta kontakt med skolen for å bli enige om hvordan det praktisk skal 
gjennomføres, om noen elever skal bidra til å male kassen, for eksempel. 
 
4.2 Det ble meldt et ønske om oppgradering av utstyr skolegården, baller etc. Skolemiljø og trivsel 
arbeider med dette som en sak 
 
4.3 Det ble meldt et ønske om å gjeninnføre skolemelkordningen da dette er gjort ved endel andre 
skoler. Styret i FAU undersøker dette med skolen. 
 



Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen nye saker.  
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Trafikkvakter er organisert, må antakelig justeres jfr ny oppdtart torsdager. 
 
Reflekskampanje er gjennomført, vinnere kåres i dag. Kinobilletter i premie 
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Informasjon er gått ut til alle foreldre i femte klasse. Gruppa orienterer seg om alternative former for 
feiring. 
 
 


