
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:   Mandag 10.oktober 2016 kl. 19.00-21.00 

  

 

Sak 1.0 Informasjon fra FAU    

1.1 Oppfølging av saker fra tidligere møte. 

Leder orienterte om rektors tilbakemelding på følgende saker: 

a. Skolemåltidene  

15 minutters skolemåltid er en timeplanteknisk sak for å få timeplanen til å gå opp. Skolen er 

også opptatt av at barna får spist. TV virker samlende, men brukes bare når pedagogisk 

nytteverdi.  

Helsesøster er involvert i oppfølgingen av saken, og elevene på 5-7 trinn vil bli forespurt om 

det er tilstrekkelig tid til spising. Uttalte for øvrig at lesing/nyheter kan forstyrre noen men 

være avslappende for andre. Mener det er viktig at barna har med enkle matpakker som ikke 

tar for lang tid å spise. 

Tilbakemeldinger fra FAU-representantene: 

- Vanskelig å forstå at TV er nødvendig for å få matro.  

- 15 min er kort tid. Vises til at Folkehelseinstituttet anbefaler 20 min.  

- Noen reagerer på instruksjoner om hvilken rekkefølge maten skal spises i  

- Konkret forslag om man kan ta friminutt først og mat etterpå. 

Beslutning: FAU ønsker å følge opp saken videre, og oversender denne til trivsels- og 

skolemiljøgruppa.  

b. Fysisk aktivitet i skolen  

Skolen følger opp kravene som stilles, men legger det inn der det passer og er behov. Men det 

oppgis ikke konkret i timeplanen. Brukes lærerressurser og ikke assistenter til dette.  

c. Søskenprioritet ved opptak  

Ved endringer av (de veiledende) inntaksgrensene har skolen forholdt seg til disse og tilbudt 

plass til de som er innenfor grensene. Søskenprioritet er et kriterium ved tildeling av ledige 

plasser til de som står på venteliste. Det ble tatt opp i møtet at det er ønskelig å utfordre 



forståelsen om at de "veiledende" inntaksgrensene oppfattes som "absolutte" - og stilt 

spørsmål om FAU kan undersøke mulighetene for at det ved endring av inntaksgrenser kan 

tas hensyn til søsken innenfor den opprinnelige inntaksgrensen når skoleplasser tilbys etter 

endringen. Eksempelvis at man opererer ved gråsoner i ytterkantene/ved de endrede grensene.  

Saken sendes over til Trafikk- og nærmiljøgruppa, som vurderer hvordan saken følges opp 

videre, for eksempel ved å undersøke mulighetene for en annen tolkning av regelverket 

omkring inntaksgrenser og skolens handlingsrom når de tilbyr skoleplasser.  

Sak 2.0 – Beslutningssaker   

2.1. 100 årsjubileum – kostnader til kostymer.  

Styret foreslår at FAU bevilger kr 8.750 til jubileumsgruppa, til dekning av utgifter til 

kostymer.  

Vedtak: FAU bevilger kr 8.750 til jubileumsgruppa, til dekning av utgifter til kostymer.  

2.1. Fullmakt – utgifter til artist. 

Jubileumsgruppa ønsker å booke en artist til feiringen.  

Vedtak: FAU gir Jubileumsgruppa dispensasjon til å forhandle for inntil 6.000 kr til dekning 

av utgifter til artist.  

2.2. Møteplan 2016/17  

Styreleder la frem forslag til møteplan på vegne av styret. Temaene for de enkelte møtene kan 

justeres ved behov og ønske.  

Vedtak: FAU fastsetter møteplanen som den foreligger.  

Sak 3.0 – Diskusjonssaker   

3.1 Innspill fra foreldremøtene (alle)  

- Foreldremøtene er gode 

- En etterspurte felles struktur på hva som skal gjennomgås på klassedelen av 

foreldremøtene. 

- Noen hadde ønske om noe mer tid for foreldrene til fri diskusjon.  

Sak 4.0 – Gruppearbeider   

Representanter for fjorårets grupper møtte årets grupper for kompetanseoverføring.  

 

Sak 5.0 – Eventuelt   

5.1. Toalettforholdene på skolen.  



Mange elever lar være benytte toalettene i løpet av skolene. Det er særlig renslighet og 

problemer med låsing som er utfordringen.  

 

Saken følges opp av Trivsels- og skolemiljøgruppa. 

 

5.2. Utfordringer ved skolestart 

 

Noen opplever at lærerne ikke har kapasitet til å legge til rette for trygghet og trivsel. Konkret 

innspill til skolen, om man kan bruke eksempelvis pensjonister til å avlaste med følging til 

toalett og skape trygghet i skolegården. 

 

Leder oppfordret om at andre innspill til saker ble sendt på epost, slik at de kommer på 

sakslisten til neste møte.  

 

Møtet ble hevet. 

 

*** 


