
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:  Mandag 7.november 2016 kl. 19.00-21.00 

  

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker  

 
Leder for Aktivitetsskolen (AKS), Andrè Almstrøm, informerte om AKS og samarbeidet med FAU  

 

- Stor AKS med mange barn 

- Stor utskiftning av ansatte fordi mange er studenter 

- Satser på egne aktiviteter utfra ansattes egne kvalifikasjoner 

- Unngår dyre aktiviteter 

- Vil forsøke å tilby aktiviteter tidligere i skoleåret.  

- Oslo har satsning på aktivitetsskolen for å øke deltakerandelen 

- Kjelsås AKS sine mål:  

o Vil bli mer synlig på portalen (etter julen) – vise hva vi gjør i løpet av dagen 

o Oppgi læringsmål for aktivitetene 

- Julemarkering på AKS – ønsker å lage et alternativ til julegudstjeneste 
- AKS ønsker å sette et tak på antall halvdagsplasser, men avventer videre prosess med dette 

til det kommer uttalelse fra byrådet (før jul) 
- Oppfølging i konfliktsituasjoner 

o Lærere og baseledere samarbeider tett 
o Tar kontakt med hjemmet 

- Ta kontakt med baseleder dersom det er noe man er misfornøyd med. Ikke med øvrig 
ansatte. 

- Mottak av førsteklassinger i august er krevende. 
o Har to faste ansatte barna kan henvende seg til 
o Bruker flere ressurser i oppstarten 
o Tidligere opplegg med avtalt tid fungerte ikke sammen – mange bytta eller dukka 

opp tidligere. 
o Lærerne er nede på basen og hilser på baseleder og klassen sin. 
o Vil vurdere å ha informasjonsmøte i juni. 
o Baseleder har veiledningsansvar for assistentene. Har kurs om relasjoner og evne til å 

se barna, opplæringsplaner og samtaler med assistenter. 
o Tett kontakt med sosiallærere og veiledning av spesialpedagoger. 

- Hva kan foreldre bli bedre på? 
o Orden i garderobe – merk klær 
o Svar innenfor frister. Jobber med enklere ordninger for påmelding – gjennom 

portalen. 
 

o Vil understreke det har vært et godt samarbeid med FAU gjennom SU.  
 

 

Sak 2.0 – Rapporter fra gruppene 

 
2.1 Styret 

- Etter initiativ fra styret har skolen bedt AKS arrangere et alternativ til julegudstjeneste. 
- Henvendelse om mobiler som er stjålet – følges opp av Trivsel- og skolemiljøgruppa. 



- Ny ordning for svømming fordelt på 3. og 4. klasse. Ingen overgangsordning for 4.klassingene 
som ikke får timene som nå er lagt til 3. trinn. Henvendelse om dette er sendt rektor. 

 
2.2 Trivsel og skolemiljøgruppa:  

- I gang fra dette møtet. Har fått noen innspill, om blant annet uteområdet. 

- Innspill fra FAU-møtet om tv-titting til måltidene: Supernytt kan vise skremmende 
reportasjer for noen av barna. Når man viser Supernytt bør man derfor prate om innholdet i 
etterkant. 

 

 Skolemiljøutvalget (SMU) 

Har tatt opp mobiltyverisaken med rektor, som mener det ikke er tyverier, men at 
det kan bero på misforståelser. Følger opp sak om skolemåltid. 

 

2.3 Trafikk og nærmiljøgruppa: 
- Trafikkvaktene: Mangler stadig foreldre på stedene.  

- Fikk overført saker fra i fjor med en rekke utrygge steder: Valgt noen steder hvor en jobber 
med å få fotgjengerfelt, belysning osv. 

- Innspill om bruk av refleksvest/refleks – vurderer ny aksjon 

- Dialog med Rønningen knyttet til bygging. 

- I kontakt med politiet for å få fartsmåling – ikke fast men politiet vil avholde kontroller. 
 

 

2.4 17.mai gruppa: 
- Har fordelt oppgaver. 

- Sendt invitasjon til kongen, men åpen for innspill på alternative hovedtalere. 

- Morgenarrangementet utsettes til ettermiddagen. 

- Kan bli frokost i Rådhuset og forhåpentligvis veldig tidlig avgang i toget.  

 
2.5 Jubileumsgruppa: 

- Ønsker bidrag på bloggen 

- Ekstern underholdning går ut – skolens orkestre og kor skal underholde. 

- Skolen vil ha regien – ønsker mindre bidrag fra FAU. 

o Åpning av jubileumsuka: Trenger hjelp til å servere kaffe, saft og boller 

(jubileumsgruppa og trivselsgruppa tar ansvar) 

o Innendørs ettermiddagsarrangement på torsdagen. Skolen ønsker også at FAU skal 

bidra med salg i kiosken. Styret undersøker nærmere hvor mye det er behov for, og 

om FAU kan bidra. 

  
 

Sak 3.0 – Eventuelt  
- Ønske om at oversikten over ledere av gruppene sendes rundt.  

 
 
Møtet heves. 
 

*** 

  

  


