
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:  Mandag 9.januar 2017 kl. 19.00-21.00 

  

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker  
 
Helsesøster orienterer: 

- 1. trinn: Alle elever får time hos helsesøster 
- 2. Trinn: Vaksinasjon, samt oppfølging på høyde og vekt. Følges opp ved avvik. 
- 3. trinn: Høyde og vekt, samt samtale om trivsel, vennskap, oppførsel og søvn. 
- 4. trinn: Møter i grupper, kan være skilsmissegruppe. 
- 5. trinn: Pubertetsundervisning. Deler gutter og jenter.  
- 6. trinn: Vaksinering mesling, kusma, rødehunder:  
- 7. trinn: HPV-vaksine for jenter. Samt gruppesamtaler om overgang til ungdomsskole. Høyde 

og vekt for alle.  
- Følger ellers opp barn som trenger særlig oppfølging.  
- Deltar i tverrfaglige møter om barn som sliter, blant annet barnevernet. Kan bli bedt om 

uttalelser i konkrete saker.  
- Noen barn trenger samtaler – ukentlig eller annenhver uke 
- Følger opp bestilling fra FAU rundt spisesituasjonen . Har snakket med elever som har vært 

inne til konsultasjon, om hva de synes. Noen synes det er ok, mens andre synes de har lite 
tid. Helsesøster har orientert rektor, og har ikke sett behov for ytterligere oppfølging 

o FAU vil at saken følges opp videre i SMU og Driftsstyret. 
- Spørsmål om doforholdene . Ikke registrert problemer på skolen, men utfordrende med 

kapasiteten på AKS.  
- Er tilgjengelig hver dag men ikke alltid på kontoret. Henger lapp på døren om en er borte. Får 

mange uanmeldte besøk, av enkeltelever og grupper.  
- Elevene som kommer har gjerne småskader, noen er nysgjerrige og spør om kroppens 

utvikling og pubertet, noen er lei seg fordi man ikke har noen å leke med, men også 
grensesetting og kjærester. Søvn er også tema, kosthold, vekst og at det er viktig å ha en 
aktivitet. Siste mest viktig på ungdomstrinnet. Spilling og spilleproblemer er også tema.  

 

 

Sak 2.0 –Informasjon fra styret 
2.1 Økonomistatus 
FAU har god økonomi. Får inntekter frå 17. maiarrangementet, og fikk i fjor 100.000 meir en 
budsjettert. Har 100.000 i buffert. Skal ellers brukes midlene til å dekke busstur til leirskole i 6.trinn. 
 
2.2 Info om neste møte 
Rektor kommer og orienter om nasjonale prøver. 
En av trinnlederne kommer for å orientere skolens satsninger.  
 
3.3. Fra rektor om skolemåltider 
Tilbakemelding frå rektor om skolemåltider er etterlyst, og gjengis her: 
 
«Skolemåltider 
 



  
 
Organisering av skoledagen er kompleks. Aktiviteten er ikke spesifisert i opplæringsloven, og skolen 
står fritt til å organisere spise-situasjonen.  
  
Timeplanteknisk er det satt av 15min., men i praksis brukes det mer tid på alle trinn.  
 
Det vil si at alle har mellom 20 min. og en ½ time til spising på mellomtrinnet. Vi legger opp til rolige 
aktivitet som stillelesning, nyhetssending, film som i noen tilfeller også kan trekkes inn i 
undervisningen. Spisepausen skal samtidig være en pause fra undervisning. Elevene skal oppleve at de 
får tid til å spise, slappe av, småprate.  
 
Årsaken til at spisingen organiseres rundt rolige fellesaktiviteter er at elevene i mindre grad får spist 
tilstrekkelig om det legges opp til samhandling/samtaler elevene imellom. 
 
Om enkeltelever ikke får spist maten sin, eller foresatte er bekymret for at ikke tiden strekker til, er 
det viktig at det tas opp med kontaktlærer som vil legge til rette spisepausen for ditt barn. " 
 
 
Sak 3.0. – Beslutningssaker 
Trivselsgruppa ber om å dekke kostnader til Luseslei II som skal gå av stabelen i uke 10. Prosjektet er 
samarbeid mellom ledelsen, FAU og helsesøster. Pengene skal brukes til å handle inn lusekammer til 
barna på 1.-4. trinn. Kammene deles ut sammen med informasjon til foreldrene. 
 
Beslutning: FAU bevilger 4.200 kr til innkjøp av lusekammer til elevene på 1.-3.trinn.  
 
Sak 4.0.  Gruppearbeider 
2.3 Styret 
2.4 Trivsel og skolemiljø  

- Behov for å gjøre noe med uteområdet for 5.-7. trinn. Ser for seg at det kan finanansieres i 
samarbeid med skoleeier.  

- Har vært i kontakt med Frivillighetssentralen som gjerne bidrar med seniorer i forbindelse 
med oppstart på 1. trinn. Følger opp med samtale med skolen.  

2.5 Trafikk og nærmiljø  
Ny lyktestolpe montert etter henvendelse til kommunen.  

 

2.6 100-årsjubileum                          

Invitasjon er sendt på epost. Elevene får boller. Åpen dag 19. januar. Kaffe og saft på 

avslutningsdagen.  Foreldre kan være med på åpning og avslutning, men dette er en kort 

seremoni, så man er først og fremst invitert til åpen skole torsdagen.  

 

 
 
Møtet heves. 
 

*** 
  

  


