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Sak 1.0 – Rektor informerer om skolens arbeid med psykososialt miljø (åpent for alle foreldre) 
Rektor startet med å snakke om hvordan Kjelsås skole under normale omstendigheter på ulike måter 
(hospitering, samarbeidsklasser etc.) sørger for at barna blir kjent med hverandre, og trygge, på tvers 
av klassene. Hun trakk fram lærernes teamarbeid som spesielt viktig. Rektor fortalte også hvordan 
skolen arbeider med sosiale mål og Timen Livet som en del av det psykososiale arbeidet, og viste til 
ulike strategier i arbeidet med læringsmiljøet for de yngste og eldste barna. Rektor informerte også 
om Opplæringsloven §9A, og skolens aktivitetsplikt dersom de mistenker at en elev ikke har det bra 
på skolen. Til slutt snakket rektor om foreldrenes rolle, og hvordan vi kan bidra inn i våre barns 
skolemiljø. Hun oppfordrer alle foreldre til å snakke med barnet sitt om hvordan han eller hun har 
det på skolen – og også om hvordan andre barn i klassen har det, om alle har noen å leke med, for 
eksempel. Hun påpeker også viktigheten av at foreldregruppen kjenner hverandre, og at man tar 
kontakt og snakker sammen dersom det oppstår en situasjon. Barna trenger hjelp til å forstå, og 
finne ut av, hva som har skjedd. Avslutningsvis snakker rektor om at dette i stor grad handler om å 
bry seg mer (eller like mye) om andres barn som sitt eget. For hvis alle andre barn har det bra på 
skolen, er sjansen stor for at også ditt barn har det bra. Rektors presentasjon er vedlagt denne e-
posten. 
 



Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

2.1.1 Rekruttering til styret i FAU 
Første møte i neste FAU skjer i september, og da er det valg av nye styremedlemmer. Til høsten 
trengs tre nye representanter til styret i FAU: leder, sekretær og et styremedlem er til valg. For å sikre 
kontinuitet i styret er det bestemt i vedtektene at representanter til styret velges for 2 år av gangen, 
med rullerende utskiftning. Styrelederfunksjonen velges for kun 1 år av gangen. Nåværende styre i 
FAU ber interesserte om å melde seg, og oppfordrer FAU-representanter til å orientere seg i klassene 
om det kan være aktuelle kandidater. Hvis ingen aktuelle kandidater melder seg vil FAU velge en 
valgkomité på 3 personer på siste ordinære møte før sommeren. Disse innstiller kandidater til valg av 
ny styreleder, sekretær, og nytt styremedlem. 

2.1.2 Mulig ny leverandør av fotografering 
FAU har kun fått en (postitiv) tilbakemelding på dagens leverandør, og velger derfor ikke å gå videre 
med denne saken. 
 2.1.3 Møte i Korona-gruppa 
Det har vært møte i skolens korona-gruppe, hvor FAU er representert. Skolen informerte om at de er 
tilfreds med gjennomføringen på rødt nivå i forrige runde, og at bruk av lokaler i Teknisk museum 
gjorde gjennomføringen lettere. Gruppa ønsket også tilbakemeldinger fra foreldrene, og Hilde 
Haugen fra styret i FAU vil ta med seg innspill til neste møte.  
 
2.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
Det har ikke vært møte i SUSNA eller KFU 
 
2.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Møte i Driftstyret ble utsatt en uke pga vinterferien 
 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
3.1 Valg til Driftstyret 
Fredrik Markhus og Leif-Jørgen Gjerde sitter på overtid i Driftstyret, men er villige til å sitte en 
periode til. Andre interesserte kan melde seg før neste FAU-møte, ellers anses Markus og Gjerde som 
valgt. 
 
3.2 Foreldrebetaling og bevilgning fra FAU til leirskole for 7. trinn 
FAUs vedtekter slår fast at deler av inntektene fra 17. mai-arrangementet skal settes av til 
å støtte leirskole de påfølgende år, og FAU har vanligvis gitt opp mot 100.000 i gave til å dekke 
transport til leirskole. Samtidig sier vedtektene at FAU-styret er delegert myndighet til å innvilge 
midler til mindre tiltak inntil NOK 5000,-. Styret vurderer derfor vedtektene til å være noe uklare, og 
ser behov for å forbedre disse til neste årsmøte. I påvente av det, og siden FAU ikke har hadde 
inntekter på 17. mai-arrangementet i fjor (og antakelig heller ikke vil ha det i år), ønsker styret en 
avstemming i FAU på denne bevilgningen i år. FAU diskuterte denne problemstillingen, og 
avstemningen ble utsatt til neste FAU-møte. 
 
FAU diskuterte også muligheten for å oppfordre til kronerulling på 5. og 6. trinn i år, for å samle inn 



tilsvarende sum som foreldre på 5. trinn vanligvis legger inn i 17. mai-arrangementet. 17. maigruppa 
tar med seg innspillene fra møtet i sitt videre arbeid. Dersom kronerulling besluttes, vil avstemningen 
i neste møte være om hvorvidt FAU skal finansiere mellomlegget for transport til leirskole. 
 
Sak 4.0 – Eventuelt  
4.1 Vårens foreldremøter 
Vårens foreldremøter avholdes klassevis, da skolen har fått inntrykk av at foreldre har behov for 
informasjon om det som skjer i den enkelte klasse. Lærerne på 4. trinn ønsker kurs i nettvett, da 
dette ble avlyst i fjor. Det er også mulig med digitalt foreldremøte for hele skolen med ekstern 
foredragsholder. Trivsel- og skolemiljøgruppa diskuterer dette videre. 
 
4.2 Regnestrategier 
Rektor og lærerne ønsker mer spesifikk tilbakemelding om hva det er foreldrene ønsker. Trivsel- og 
skolemiljøgruppa diskuterer dette videre. Lærerne anbefaler også foreldre å se på informasjonen 
her: http://matte.hiof.no/vrekka/index.html  
 
4.3 Deling av klasse og hospitering 
Foreldre på 7. trinn har mottatt informasjon om at klasse 7E skal deles opp og hospitere i de andre 
klassene på trinnet. Noen foreldre stiller spørsmål ved om dette er fornuftig når vi igjen nærmer oss 
rødt nivå? Foreldrene etterlyser tydeligere kommunikasjon fra skolen og begrunnelse av hvilke 
avveininger som er gjort. Hilde Haugen fra styret i FAU vil ta dette videre i Koronagruppa. 
 
Sak 5.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
5.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Trivsel- og skolemiljøgruppa ønsker å gjenoppta dialogen fra i fjor med skolen om læringsmiljø for 
barn med IOP siden utenforskap for noen av disse barna kan forverres under pandemien. 
 
5.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen nye saker 
 
5.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen nye saker 


