
 

MØTEREFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:   Medlemmer av FAU  
Kopi:   Henriette Randsborg, rektor 
Møtedato/-tid: Mandag 3. mai 2021 kl. 19.00-21.00 
Møtested:  På Zoom 
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Sak 1.0 – Oppsummering av året (forberedelser til årsrapport). Rektor deltar. 
Rektor takker for året, og for samarbeidet med FAU. Hun sier det har vært et rart år å begynne i ny 
jobb, veldig rart å ikke ha møtt noen fysisk, hverken kolleger eller foreldre. Hun gleder seg til høsten, 
og håper å være ferdig med rødt nivå da. Hun sier det likevel har vært veldig stas å komme til Kjelsås 
skole, hun er imponert over innsatsen fra lærerne gjennom hele dette skoleåret preget av pandemi.  
 
Rektor informerer også om at de vil feire «lille 17. mai» på skolen den 12. mai. Det vil komme 
nærmere beskjed, men siden det ikke blir arrangement på skolen 17. mai vil de legge opp til en dag 
da alle kan pynte seg og ha med flagg. De vil ha klassevis 17. mai fest, og lage flaggborg ute i 
skolegården og ha korpsmusikk over anlegget, for eksempel. 
 
Rektor informerer også om at det har vært mer hærverk på skolen den siste tiden. Det er mange 
ungdommer som ikke har noe sted å være på ettermiddag og kveld. Skolen har tatt endel grep, de 



har blant annet byttet alle utvendige låser, slik at de kan styres digitalt. De har også satt inn vektere, 
f.eks. i påsken, også på kveldstid.  
 
Rekto informerer også om at Kjelsås skole akkurat har ansatt en ny prosjektleder som skal lede 
skolen gjennom en digital satsing de neste årene. I den forbindelse ønsker de til høsten å ha en 
referansegruppe med foreldre for å diskutere hvordan man ønsker å gå fram.  
 
Avslutningsvis takker rektor FAU for nye basketkurver og bokkasse til biblioteket. 
 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 
3.1 Styret orienterer om aktuelle saker 
 Natteravning 
Etter forrige FAU-møte var styreleder i FAU i kontakt med FAU på Engebråten og Grefsen skoler for å 
samkjøre koordinering av natteravner. Hun deltok også på et møte på Engebråten skole der 
politikontakten informerte om hvordan de arbeider, og hva de ønsker fra foresatte på Kjelsås. Dette 
har resultert i en ordning der foresatte fra Kjelsås skoler natteravner på onsdager og foresatte fra 
Grefsen skole på torsdager. Foresatte fra Engebråten skole gjenopptar natteravning i helgene. Det 
var mange forestatte fra Kjelsås skole som meldte seg til natteravning, og de er nå satt opp i en 
turnus som prøveprosjekt fram til sommeren. Neste års FAU bør se an om det skal sendes ut 
informasjon eller forespørsel om natteravning til alle foresatte, eller kun til foresatte på 6.-7. trinn.  
 

Registrering av FAU-representanter for neste skoleår 
Styret ber om at alle sender inn navn, mobilnummer og e-post til nye FAU-representanter og 
klassekontakter så snart det er foretatt valg. 
  

Basketkurver og bokkasse 
Basket kurver og bokkasse til biblioteket er overlevert til skolen fra FAU. Nyhetssaker med bilder 
finner dere på skolens hjemmeside her: https://kjelsas.osloskolen.no/nyhetsarkiv/nye-basketkurver/ 
og her: https://kjelsas.osloskolen.no/nyhetsarkiv/gi-bokene-et-nytt-liv/  

 
Skolebehov i bydelen 

Utbyggingen ved Frysja endrer skolebehovet i bydelen. Styret i FAU har vært i kontakt med SUSNA 
som vil ta saken videre i høringsutkast til skolebehovsplan. Styret i FAU etablerer også kontakt med 
de andre FAU-ene i bydelen, og ser at dette vil være en viktig sak for neste års FAU. 
 

Informasjon om vikarbruk 
Styreleder i FAU har diskutert vikarbruk med rektor. Situasjonen med Covid-19 gjør at alle skoler er i 
en ekstraordinær situasjon mtp vikarbuk. Det er vanskelig å finne vikarer, og skolen har ikke kapasitet 
til å sende ut melding hver morgen til de klassene som skal ha vikar bare en dag. Skolen prøver å 
bruke samme vikar i samme klasse hele uka når det er mulig, og gir beskjed om mer langvarig 
vikarbruk.  
 

Informasjon om elevenes skolearbeid 
Styreleder i FAU har hatt kontakt med rektor som ser at det er viktig p kommunisere godt med 
foresatte om elevenes skolearbeid (regnestrategier, lekser etc.). Skolen vil for eksempel rydde opp i 



hvilke apper som brukes, slik t det blir lettere for foresatte å følge med og å følge opp. Men dette er 
arbeid som er helt i startfasen, jfr. tilsetting av ny person i prosjektstilling. 

 
Etablering av valgkomité for neste års styre  

I tillegg til en av de to gjenværende styremedlemmene i FAU settes en representant fra hver 
undergruppe i FAU ned som valgkomité for neste års styre. Valgkommiteen vil kontakte aktuelle 
kandidater til å sitte i neste års styre i FAU. 
 
3.2 Representasjon i utvalg og organer (SUSNA, KFU) 
KFU har hatt møte, blant annet om forslag til alternativ til 17. mai. Eget referat er sendt ut, og ligger 
også her: 
https://www.oslokfu.no/getfile.php/4842623.2728.msbsnmsmlbtbat/02_Referat+skolegruppem%C3
%B8te+april+2021.pdf  
 
3.3 Info fra Driftsstyret og innspill til Driftsstyret  
Ingen saker 
 
Sak 4.0 – Beslutningssaker 
Ingen 
 
Sak 5.0 – Eventuelt  
5.1 Klassestørrelser 
Neste års 1. klasse er planlagt som fem parallelle klasser på trinnet. FAU har fått forespørsel fra 
foresatte om hvorfor man ikke allerede nå planlegger for seks parallelle klasser, iom at skolen 
akkurat er i ferd med å dele opp klasser som er blitt for store. Styret i FAU vil ta dette opp med rektor 
og høre hva skolen tenker rundt dette. 
 
Sak 6.0 – Arbeid i gruppene – gruppene orienterer dersom de har saker 
6.1 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Ingen nye saker 
 
6.2 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 
Det blir sendt ut lister til trafikkvakter  
 
6.3 17. maigruppa orienterer om aktuelle saker 
Gruppa er i ferd med å ferdigstille program, det vil bli mye likt fjoråret. Gruppa kommuniserer også 
med korpset om hvor de skal gå. Det vil bli lagt ut video på skolens hjemmeside, og korpset vil 
streame.  
 


