
 

MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU  
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Mandag 4. januar 2021 kl. 19.00-21.00 
Møtested:  På Zoom 
 
Sak 1.0 – SaLTo v/Alf Bakkland informerer om sitt arbeid i bydelen (åpent for alle foreldre) 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Sak 4.0 – Eventuelt  
Sak 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 – SaLTo v/Alf Bakkland informerer om sitt arbeid i bydelen (åpent for alle foreldre) 
SaLTo (sammen lager vi et trygt Oslo) er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt 
for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Alf Bakkland informerte om 
nåværende situasjon relatert til rus og kriminalietet blant unge i Oslo og i Nordre Aker. Han 
informerte om SaLTos arbeid i bydelen, og deres samarbeid med ulike instanser som skole, politi, 
barnevern, ruskonsulenter etc. Han oppsummerer at de aller fleste barn og unge i Nordre Aker bydel 
og på Kjelsås har det bra, men oppfordrer foreldre til å følge med og involvere seg i de unges 
hverdagsliv, og til å opprettholde kontakten med foreldregruppa. Alfs PowerPoint er lagt ved i 
samme epost som dette referatet. 
 
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) 
Ingen møter 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ingen møter 
 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen saker 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 Det har vært forespørsler om oppstart av skolemelkordningen som ble satt på pause i forbindelse 
med utbruddet av Covid-19. Styret i FAU er i dialog med rektor om dette. 
 



Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
Fordi FAU mister inntekter fra 17. mai arrangement, som er FAUs viktigste inntektskilde, er en 
undergruppe på tvers av alle gruppene satt ned for å finne muligheter for å søke midler til 
gjennomføring av ulike aktiviteter i regi av FAU. Gruppen skal møtes denne uken eller den neste. 
 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Gruppa vurderer å søke om frivillighetsmidler for å oppgradere skolegården. Skolen har nylig kjøpt 
inn baller til alle klassene, som var det elevene ønsket seg mest, så Trivsel- og skolemiljøgruppa 
vurderer andre tiltak. 
 
Gruppa har også fått tilbakemelding fra noen foreldre om at de savner informasjon om hvordan 
elevene presterer på prøver på skolen. Styret i FAU oppfordrer de foreldrene det gjelder om å ta 
dette direkte med læreren i den enkelte klassen, men leder i FAU vil også melde dette videre til 
rektor. Rektor vil informere om strategisk plan, elevundersøkelse og nasjonale prøver på neste FAU-
møte, i februar. 
 
Gruppa har også fått tilbakemeldinger fra foreldre som savner mer informasjon om besøksgruppene. 
Styret i FAU vil sende en påminnelse til klassekontaktene om at de kan diskutere dette i klassene. 
Men vi tenker at FAU ikke kan oppfordre til eller pålegge noen å delta i, eller arrangere, 
besøksgrupper slik situasjonen er nå. Det må være opp til den enkelte og de enkelte klassene å finne 
gode løsninger for dette, enten ved å møtes ute, eller å møtes uten foreldre, for eksempel. 
 
Til sist har gruppa fått tilbakemelding fra foreldre som savner mer innsyn i elevenes skolearbeid. I og 
med at elevene ikke har skolebøker, opplever endel foreldre det som utfordrende å hjelpe til med 
mattelekser, for eksempel. Leder i FAU vil ta dette opp med rektor. 
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Har fått en ny sak knyttet til bruken av friluftsområdet på hjørnet av Myrerskogveien og Arilds vei. 
Her lagres for tiden anleggsmaskiner i forbindelse med Vann og avløpsetatens prosjekter på platået. 
Naboer har sendt inn klage, blant annet pga mye anleggstrafikk i Arildsvei, som er skolevei for 
mange. Trafikk- og nærmiljøgruppa vil følge opp dette. 
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen aktuelle saker  


