
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:  Mandag 6.mars 2017 kl. 19.00-21.00 

  

 

 

Sak 1.0 –Nasjonale prøver  
Orientering om nasjonale prøver ved avdelingsleder Sveinung Bjørkøy  

Hovedpunkter: 
Skolen har jevnt over gode resultater og variasjonene er stort sett innenfor tilfeldige variasjoner. 
Alle er i hovedsak med på nasjonale prøver, også S-klassene. Bare 1-2 elever på ett trinn er fritatt. 
Nasjonale prøver sier en del, men ikke alt, om kvaliteten ved skolen. 
 
I henhold til skolebidragsindikatoren bør skolen i større grad bidra til å løfte elevenes resultater. 
Skolebidragsindikator måler skolens bidrag til elvens læring og tar hensyn til familiebakgrunn og 
tidligere resultater. Skolebidrag kan derfor brukes til å sammenligne skoler med ulik 
elevsammensetning. For første gang publiseres i år skolebidragsindikatoren for den enkelte skole.  
 
Hva gjør skolen for å følge opp resultatene: 
 

- Undersøker hva som kan være årsaker til fremgang eller tilbakegang, både generelt og i 
forhold til den enkelte elev. 

- Kartleggingsprøver og overgangsprøver for å teste at man er på riktig vei. 
- Jobber intensivt med lærerne for å få de til å gjennomføre undervisning som gjør at ungene 

er på vei. Tett oppfølging og veiledning. 
- Organiserer arbeidet for de svakeste på annen måte. Spesialpedagogene bruker mer tid på å 

veilede. Mål om raskere progresjon så elevene tar igjen de andre. 
 
 
Skolens mål: Beste skolen av sammenlignbare skoler.  
Skolebidragsmål: 4,1 på småskolen og 4,8 på mellomtrinnet. (Skalaen er fra 1-6) 
 
 
Sak 2.0 –Orienteringer fra styret 
 
Ingen orienteringer fra styret. 
 
Sak 3.0. Orienteringer fra gruppene 
 
17.mai – gruppa:  
- Flaggheising kl 8 
-  Barn, lærere og ev foreldre som skal følge klassen i toget tar buss kl. 8.30 
-  Skolen får gå først i toget 
- Mottakelse i Rådhuset med annen skole og ordfører etter toget. Fra ca 11.00-12.00. 

Mottakelsen er bare for elever og lærere.  
-  Barna hentes ved Rådhuset, jobber med løsning for transport tilbake til skolen. 
 



-  Skolen åpner kafesalg kl 12 
-  Vanlig 17.mai-arrangement fra kl 13-15. 
- Tale ved Jonas Gahr Støre og elevrådet 
-  Arrangementet avsluttes kl 17. 
 
Trafikkgruppa 

- I kontakt med bymiljøetaten for å få opphøyet gangfelt. 
- Følger opp situasjonen med trikken i trikkesløyfa på endestoppet. 
- Frysjaveien kan bli enveiskjørt – jobber med saken. 
- Trafikkagent-app – kommunen har investert i denne. Barna skal ut i trafikken og 

dokumentere farlige situasjoner og melde tilbake. Rektor negativ til å ta appen i bruk.  
- Lachmannsvei – sikkerhet 

 
Trivsel og skolemiljø 

- Foreldremøte for alle trinn avholdes før påske 
o Skolen ønsker todelt opplegg for 1.-3 og 4.-7.trinn  
o FAU ønsker at man har klassevis opplegg i etterkant – heller utvide med en halv time. 
o Spisetid/spiseomgivelser tatt opp i SMU – foreslår å lage en pollundersøkelse blant 

foreldrene. FAU enig. 
o Doforhold tatt opp i SMU – elevrepresentantene enig. Skolen mener at det ikke er et 

rengjøringsproblem, men et dokulturproblem. Vurderer dovettkampanje – 
samarbeid med AKS.  

o Trygghet og trivsel på småtrinnet – vurderer om man kan ta inn eksterne personer 
som kan bidra med trygghet og trivsel i skolen. Følges opp med skolens ledelse. 

o Oppgradering av uteområde. 
o Luselei – Starter denne uken og skal følges opp tre uker på rad 
o Skolen etterlyser hjelp: Bruk av mobiltelefon og smartklokker i skoletiden er et 

økende problem. Tas bilder som ikke alle er komfortable med. Kan FAU gi skolen 
tillatelse til å samle inn telefoner og klokker ved skolestart og skoleslutt? 

 
Jubileumsgruppa 

o Trykking av bok 
o Donere kostymer 
o Spille inn Kjelsåssangen – eventuelt CD. 
 
Styret undersøker nærmere og kommer ev tilbake til FAU med forslag. 
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