
 

REFERAT FRA  FAU-MØTE VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU og Klassekontakter 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 5. september 2016 kl. 19.00-21.00 

  

Skoleårets første FAU-møte, er et kombinert Årsmøte og FAU-møte. Klassekontakter er i tillegg til 

FAU-representanter invitert til skoleårets første møte. 

 

Sak 1.0 – Årsmøte 

1.1. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokollen (referatet) 

Følgende ble valgt enstemmig:  

 Ordstyrer: Steinar Årdal (5A) 

 

 Referent: Espen Fjeldstad (2A) 

  

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet  

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møtet ble erklært lovlig satt.   

   

1.3 Årsrapport  

Årsrapport for FAU Kjelsås skole 2015/16 var publisert på skolens hjemmesider ved oppstart av 

skoleåret. En overordnet gjennomgang av rapporten ble gitt.  

  

Årsrapporten ble godkjent   

  

1.4 Regnskap  

Regnskapet var publisert i årsrapporten og lagt fram av leder. Deretter ble regnskapet godkjent.   

  

1.5 Vedtektsendringer  

Det var foreslått endringer i følgende paragrafer   

 § 6 Arbeidsgrupper og komiteer: Velger ikke varamedlemmer til driftsstyret, da det anses 

som tilstrekkelig med 2 faste medlemmer.     

 § 7 Økonomi: Justere ordlyden omkring beløpet til økonomisk bidrag til leirskole, som åpner 

for å bevilge høyere beløp, hvis økonomien tillater dette.   

  

Alle endringer ble godkjent og oppdaterte vedtekter er klare for publisering på skolens nettsider.    

    

1.6 Valg av styre  

Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater til FAU styret:   

 Leder: Espen Fjeldstad (2A) . (Ikke på valg) Sitter på sitt 2. år  

 Sekretær: Monica Tjelmeland (3F) Velges for 2 år  

 Økonomiansvarlig: Vendel Kristensen (1C) (Ikke på valg) Sitter på sitt 2. år  

 Styremedlem: Annelene Holden Hoff (3A) (Ikke på valg) Sitter på sitt 2. år  



 Styremedlem: Styret får fullmakt til å rekruttere siste styremedlem fra FAU-

representantene.   

  

Alle styrets medlemmer ble valgt enstemmig  

  

1.7 Valg av medlemmer til driftsstyret  

Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater til medlemmer av driftsstyret, for perioden 2017-

2019:   

 Steinar Årdal (5A)   

 Styret får fullmakt til å finne kandidat til det andre medlemmet av driftsstyret. 

 

 

 

Årsmøtet ble avsluttet her. Egen protokoll foreligger. 

 

 

Sak 2.0 Orienteringssaker 

2.1 Orientering fra skolens ledelse v/ Mette Rasmussen, rektor 

2.2 Orientering fra FAU styret v/Leder FAU 

 

Sak 3.0 – Eventuelt 

3.1 Eventuelle saker 

- Linn Huse Amundsen fremmet en sak om måltidene for elevene på skolen. Fra 5. 

klasse blir spisepausen kuttet ned til 15 min. Dette er for kort tid. Det er viktig at 

barna får ro rundt måltidene og tid nok til å spise. Det er også flere som har 

synspunkter om organiseringen av måltidene hvor elevene må sitte helt i ro og se på 

TV. Det hindrer elevene i å prate sammen og ha et sosialt og hyggelig måltid. 

FAU ble enige om at saken skal spilles inn for skoleledelsen og helsesøster for å få 

deres syn på dette i et av de første møtene i høst. 

- Det ble også fremmet en sak om at FAU burde uttale seg om lærerkabalen og et 

ønske fra flere foreldre om større grad av kontinuitet av kontaktlærere.  FAU ble 

enige om at dette også skulle tas opp som et eget tema på et FAU møte i løpet av 

året. 

- Ingrid Nyborg fremmet en sak om fysisk aktivitet i skolen og viste til et politisk vedtak 

om at elevene har krav på tilrettelagt fysisk som ikke skal være en del av den 

alminnelige timeplanen. FAU ble enige om at vi skulle be om en redegjørelse fra 

skolen om hvordan dette løses på Kjelsås skole. 

 

 

Sak 4.0 – Trinnvis samling for klassekontakter og FAU-representanter 

Klassekontakter og FAU-representanter samlet seg trinnvis med følgende mål:  

 Bli introdusert til klassekontakter og FAU-representanter på eget trinn 

 Gjennomgå rollebeskrivelse for klassekontaktene og komme med eventuelle forslag til 

forbedringer 



 Vurdere om og eventuelt hvordan klassekontakter og FAU-representanter kan samarbeide 

om felles arrangementer på trinnet i løpet av skoleåret 

 

(Klassekontakter forlot møtet, før etablering av arbeidsgruppene) 

 

 Fordele FAU-representanter til arbeidsgruppene slik at 

o Minimum FAU-representant 1 fra hvert trinn deltar i ”Trafikk og nærmiljø” (tidligere 

Trafikkgruppa) 

o Minimum 2 FAU-representant fra hvert trinn deltar arbeidsgrupper i forbindelse med 

Trivsel og skolemiljø og  ”100-årsjubileum” (Denne gruppen deles inn i mindre 

arbeidsgrupper for AKS, Skolemiljøutvalget og foreldremøter, ”100-årsjubileum” og 

prosjektgruppen, men det forventes tett samarbeid og noe rotasjon mellom 

gruppene) 

o 5 trinn deltar i ”17-mai”-gruppen 

 

 

Sak 5.0 – Gruppearbeider 

FAU representantene etablerte arbeidsgrupper og valgte en kontaktperson pr gruppe. 

 

 
 


