
 

MØTEINNKALLING/SAKSLISTE FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 8. mai 2017 kl. 19-00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

 

Sak 1.0 Informasjon fra FAU  

2.1. Styret orienterer om aktuelle saker 

2.1.1. Foreldremøter – tilbakemelding fra foreldre 

2.1.2. Trykking av ukeplan – ikke bare tilgjengelig digitalt 

Bakgrunn: Lekser oppleves av mange som utilgjengelig for elevene siden de må videreformidles av 

foreldre som må skrive dem ut, og forklare dem for barna.  

 

Sak 2.0 – Beslutningssaker 

 

2.1. Skolefoto – valg av skolefotograf 

 

Trivsel og skolemiljøgruppa har vurdert ulike skolefotografer, etter at det er meldt inn som et savn i 

foreldregruppa at Kjelsås skole de siste to årene har valgt skolefotografer som ikke tilbyr skolekatalog 

i papirform. 

Et argument som har blitt løftet av foreldregruppa er at skolekatalogen er et viktig element for å 

forebygge mobbing og skape et godt skolemiljø. Det drives mye bra læring ved Kjelsås skole på tvers 

av klasser og trinn, og da skaper det trivsel og trygghet for elever og foresatte at man kan få oversikt 

over og bli kjent med den store elevgruppa gjennom skolekatalogen. 

Undersøkelse og vurdering: 

 Det er primært to leverandører som tilbyr skolekatalog. FOVEA og ARIEL. 

 FOVEA har tidligere høstet mye kritikk fordi man fikk tilsendt store bildepakker med 

tilbakesendingsfrister som de foresatte glemte, og de ble sittende med dyre bildepakker de 

egentlig ikke var interessert i. Dette er nå endret. FOVEA har nå gjennomsyn og bestilling av 

bilder på nett, og man får tilsendt kun det man selv aktivt bestiller. Dette gjelder også 

skolekatalog. Man må aktivt be om å få den tilsendt, men skolekatalogen er gratis.  

 ARIEL har samme ordning med gjennomsyn og bestilling av bilder på nett. Skolekatalog 

koster 178,-, men det er mulig å forhandle prisen ned mot 100 kr, hvis minst 350 foresatte 

bestiller katalog. Ariel er veldig opptatt av at de kan tilby offsettrykk av katalogen. Det skal gi 

bedre kvalitet enn digitalprint. 

 Basert på punktene over vil Trivsel og skolemiljøgruppa gi sin anbefaling til FOVEA. De har  

har tatt gode, klare bilder av Kjelsåselevene i en årrekke og har endret ordningen som var 

hovedbegrunnelsen for å forlate FOVEA. ARIEL tar betalt for skolekatalogen, og i tillegg har 

saksbehandler i Trivsel og skolemiljøgruppa erfaring med at kvaliteten på bildene ikke har 

vært veldig god. 

 



Forslag til vedtak:  

FAU ber skolen om å bruke FOVEA ved neste skolefotografering. 

 

2.2. Leirskole 

 

Trivsel og skolemiljøgruppa har vurdert alternativer for leirskole. Skolen har i dag en løpende avtale 

med Spiterstulen som leirskoledestinasjon for Kjelsås. Det ble i fjor pekt på at busstransporten til 

Spiterstulen er lang og dessuten kostbar og dermed utfordrer skolens leirskolebudsjett. Trivsel og 

skolemiljøgruppen under forrige års FAU sjekket en del alternative leirskoler, men kom ikke frem til 

at bytting av leirskole anbefales. Anbefalingene fra fjorårets undersøkelser går derfor heller på at 

FAU øker støtten til bussturen og at man ikke sier opp nåværende avtale.  

Undersøkelse og vurdering: 

 Dette skoleårets FAU har også sett på en del leirskoler, men finner den samme 

informasjonen. Trivsel og skolemiljøgruppen klarer derfor ikke å peke på noe som 

nødvendigvis er bedre en Spiterstulen. Det er fint med tradisjoner og Spiterstulen med 

mulighet til å gå til Galdhøpiggen er en fin tradisjon, den lange bussturen er også en del av 

opplevelsen. Etter hva Trivsel og skolemiljøgruppe kjenner til har FAUs beløp for økonomisk 

støtte til transport beløpsmessig stått ujustert over en lengre periode. Vi ser det dermed som 

hensiktsmessig å fremme et forslag om å oppjustere denne.    

 

Forslag til vedtak:  

Trivsel og skolemiljøgruppen gruppen ønsker et vedtak på at økonomisk støtte til busstransport økes. 

Vi er imidlertid litt usikker på hvor mye det bør økes til, avhengig av hva som kan forventes av 

inntekter fra 17. mai fremover i år. Vi ønsker derfor at FAU skal vurdere 2 alternative forslag til 

økning. 

 

Alternativ1: 

Transportstøtte til leirskolen økes fra 100.000.- til 150.000.- 

 

Alternativ2: 

Transportstøtten til leirskolen økes fra 100.000.- til 120.000.- for neste leirskole (høst 2017) FAU vil 

vurdere å øke støtten enda mer til neste år avhengig av 17.mai inntektene i år.  

 

Styret anbefaler alternativ 2.  

 

2.3. Uteområde 

Trivsel- og skolemiljøgruppa er gitt en ramme på 30.000 til å utrede hva som kan kjøpes inn av 

aktiviteter til uteområdet for 5-7 klasse på skolen.  

 

Gruppa fremmer to forslag til utbedring av uteområde for 5.-7. trinn. Se lenker for illustrasjoner. 

Forslag 1: Nytt bordtennisbord, kr 20.900 

https://sommerbutikken.no/bordtennisbord-i-betong-vandalsikkert.html 

Forslag 2: Basketball kurv + Asfaltmerking – Dart:  

https://sommerbutikken.no/basketballkurv-heavy-duty.html 

https://sommerbutikken.no/bordtennisbord-i-betong-vandalsikkert.html
https://sommerbutikken.no/basketballkurv-heavy-duty.html


https://www.tress.com/nb-no/lekeplass-og-parkutstyr/asfaltmerking/dart-til-oppmerking-pa-

603411/ 

Styret mener behovet for oppgradering av uteområdet for 5.-7. trinn er så stort at FAU bør prioritere 

begge forslagene.  

 

Forslag til vedtak: FAU bevilger kr 35.389 til innkjøp og montering av bordtennisbord, basketballkurv 

og asfaltmerking (dart).  

 

 

2.4. Jubileumsbok 

Jubileumskomiteen har foreslått å trykke opp en jubileumsbok med grunnlag i jubileumsbloggen.  

Jubileumsblogg: https://kjelsas.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/kjelsas-skole-100-ar/ 

 

Styret mener det er tilstrekkelig å trygge opp et klassesett til biblioteket, og ellers bevare bloggen 

digitalt. 

 

Forslag til vedtak: Det trykkes opp et klassesett av jubileumshefter med innlegg fra bloggen til 

skolens bibliotek. Skolen bes for øvrig om å bevare bloggen digitalt. 

 

 

Sak 4.0 – Gruppearbeider 

 

 
Sak 5.0 – Eventuelt 
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