
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

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

  

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1.1. Elevrådet ved Erlend og Kaia orienterte om aktuelle saker 

- Anonym spørreundersøkelse om mobbing – gode resultater tidligere på Kjelsås 

o Resultatet av årets undersøkelse kommer etter jul. 

- Bedre samarbeid med trivselsledere (TL) – være representant på trivselsledermøtene 

- Planlagt 100 årsjubileum og åpent hus 

- Foreldrene har stort ansvar – viktig for at barna skal trives 

- Blime-dansen – antimobbeaksjon.  

- Får inn saker fra klasserepresentantene gjennom klassens time 

- Har møter en gang i måneden 

 

1.2. Rektor Mette Rasmussen informerer om aktuelle saker.  

- Kjelsås skole får gå først i 17. mai- toget og frokost i Rådhuset 

- Planlegger jubileum og jubileumsuken 

- Kommer tilbake i februar for å presentere resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale 

prøver 

 

Sak 2.0 Informasjon fra FAU  

2.1. Styret ved styreleder Espen Fjeldstad orienterer om aktuelle saker 

- Ny foreldrerepresentant i driftsstyret, Frode Beyer i tillegg til Steinar Årdal 

- Gruppearbeidene er i gang og stor aktivitet 

- Viktig at henvendelser til rektor koordineres og sendes fra leder av gruppene 

- Svømming – svar fra rektor. På grunn av kapasitetsproblemer får 4.trinn færre timer enn 

man har krav på.  Svar fra rektor vedlegges referat.  

- Orientering fra møte i Oslo KFU 23.11.16 (fellesmøte for skolegruppe E og F). 

Områdedirektøren Petter Hagen (UDE) orienterte på dette møtet om:   

o Gode resultatene fra eksamen 2016 i skolegruppene 

o Status for skoleplattform Oslo  

o Oppfølging av AKS-rapporten  

o Partnerskap mot mobbing  

o Nytt skolebudsjett: økt timetall til svømming og en ekstra time naturfag 

Referatet fra møtet (inkl presentasjonen fra UDE ligger her: 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/ 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

3.1. Ingen  

 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/


Sak 4.0 – Gruppearbeider – orientering om status 

 

Jubileumsgruppa: Espen Fjeldstad orienterer på vegne av gruppeleder Maja Husa Jakobsen 

- Nytt utkast til program for jubileumsuka. 

- Har hentet inn tilbod på boller, som det jobbes videre med. 

- Bollene skal serveres på fredagen - Trenger foreldre som kan være med å dele ut boller. 

- Trenger en fotograf – si gjerne fra om noen kjenner noen. 

 
Trafikk- og nærmiljøgruppa, v leder Bjarne Vasset 

- Har fulgt opp trafikkvaktene – registrerer allerede bedre oppmøte. Følger opp videre. 
- Refleksaksjon vurderes. 
- Forbedringer i Midtoddveien – skilting, belysning og fartsdump. 
- Fartsgrenser i Kjelsåsveien – trafikksituasjonen ved Coop Prix. 
- Befaring saman med Teknisk museum for å se på trafikkforholdene i området. 
- NAB skriver om trafikksituasjonen i området. 
- Dialog med Rønningen 
- Innspill 

o Vurdere behovet for to vakter ved Coop Prix etter endring av skolegrensene. 
o Kan man be trikken bruke midtsporet og kjøre helt rundt hallen om morgenen? 

 
Trivsel- og skolemiljøgruppa, ved leder Ida Møller Solheim: 

- Sak om spisetid og TV-tid løftes inn i SMU. Helsesøster undersøker status  
- Jobber med uteområdene 
- Ser på mulighetene for å få frivillige inn på første trinn. 
- Toalettforholdene  

o Skolen har skiftet rengjøringsbyrå og håper forholdene bedrer seg. 
- Vil også jobbe med likestilling, tunge skolesekker  

 
17. Maigruppa ved leder Hanne Botten: 

- Godt i gang med planlegging – må justere nå som man skal gå først og være i Rådhuset. 

 - Jobber med å finne en taler – fikk avslag fra Slottet. Kom gjerne med innspill.  

 

Sak 5.0 – Eventuelt 

- Refleksvester 
o Viktig at barna bruker refleksvester. Bør oppfordre foreldre. 
o Bør man vurdere å ha konkurranse mellom klassene for å motivere til bruk av 

refleksvester? 
- Forelder i 1 d etterlyste bedre informasjon til foreldre ved lengre planlagt fravær av 

lærer. Ved bruk av vikar eller hvor en fordeler elevene på flere klasser vil gjerne foreldre 

også bli informert i forkant, i tillegg til elevene.  
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