
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:  Mandag 3.april 2017 kl. 19.00-21.00 

  

 

 

1. Innledning om trender og utfordringer for barn og unge i bydelen  
 

Innledning ved Pia Morønningen Fossum, SaLTo-koordinator Bydel Nordre Aker. Ekspert på hva som 
rører seg av utfordringer knyttet til rus og kriminalitet og ha oversikt over hvilke tiltak som kan 
iverksettes overfor ungdommer som trenger hjelp.  
 
SaLTo er en samarbeidsmodell mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt: Sammen lager vi et trygt 
Oslo.  
 
Nordre Aker er ikke den mest utsatte bydelen, men har noen utfordringer. Forebyggende arbeid er 
viktig. Tett kontakt med to politibetjenter på Majorstua politikammer. Gode erfaringer med å 
etablere fokusgrupper med foreldre, og vurderer nå også å opprette dette i denne bydelen.  
 
Overordnet strategi: Tidlig innsats medfører at man også må ha kontakt med elever og foreldre i 
mellomtrinnet. Utfordringer i ungdomsskolen begynner ofte på barneskolen, særlig mellomtrinnet.  
 
Trygge skoler, trygt nærmiljø og motvirking av potensiell utenforskap viktig i bydelen. Forebygging av 
uønskede voldshendelser, men også sosiale medier samt Storosenteret.   
 
Beefing (planlagte slåsskampet med få parter, men med publikum og filming): Foregår i hele Oslo. 
Har også forekommet her i bydelen. Politiet er veldig obs på dette, så viktig at man varsler til 112 
med en gang man ser det. Får man tips i forkant kan Salto-koordinator eller forebyggende avdeling 
på Majorstuen politistasjon kontaktes. 
 
Sosiale medier (ungdom blir raskere kjent på tvers av bydeler) og fritt skolevalg påvirker kulturen og 
kan bidra til at man nå har nye utfordringer man ikke har hatt tidligere.   
 
Nydalen utvikler seg. Følger tett med det som skjer på Store med ny stor kino, flere restauranter og 
utesteder.  
 
Kunnskapsgrunnlag: Ung i Osloundersøkelsen i 2015. Ellers årsstatistikk fra Oslo politidistrikt. 
Tidligere har en ikke hatt noen på lista over unge gjengangere under 18, men i fjor hadde en to.  
 
Storosenteret: Møtested for en del unge i bydelen. Ellers er det mye utfordringer knyttet til bruk av 
sosiale medier (instagram, snap og facebook). Gjerne på ettermiddagen i tiden de er uten voksne.  

 
7. klassekvelder på Trikkehallen er et forebyggende arrangement før utfordringene oppstår i 8. 
klasse.  

 
Utfordringer på sosiale medier  

 



 Misforståelser og morsomheter på sosiale medier kan ende opp som større konflikter i 
skolegården eller etter skoletid. 

 
SaLTo-koordinator har jevnlige møter med Storosenteret.  

 
 Både senteret og vaktene gir status om det som skjer  

 
 2016: Anmeldte tyveri (alle forhold anmeldes): Økning av andel i 10-13 års alder  

 
 Senteret brukes som en «fritidsklubb» for ungdommer også fra andre bydeler.  

 
 

Foreldre kan bidra med   
 

 Tett kontakt  
 

 SaLTo-koordinator vurderer å etablere et nettverk for foreldre med barn 10-13 år  
 

 SaLTo-koordinator vurderer å etablere tettere kontakt med FAU.  
 

 
Når blir rus aktuelt?  

 
 Varierer fra kull til kull.  

 
 Noen på 8.-9. trinn, noen senere  

 
 I hovedsak alkohol og cannabis   

 
 Egen ruskonsultent som holder foredrag om rusutfordringer og følger opp ungdommer 

som trenger hjelp.   
 

 Ser en normalisering av cannabis. Veldig mange har prøvd en gang. Ikke så ukjent 
fenomen.   

 
 

Hva er utfordringene i bydelen knyttet til utenforskap?  
 

 Stor fallhøyde om man ikke skjønner de sosiale kodene.   
 

 Utenforskap gir dårligere psykisk helse  
 

 Press, stress, psykisk helse og krav om mestring er mer utfordrende enn rus.   
 

 6000-7000 kr til den obligatoriske turen på 9.trinn er veldig krevende /umulig for noen. 
 

 Mottaksklasser og enslige mindreårige er plassert i bydelen. Ikke lett om man verken har 
utstyr, penger eller skjønner de sosiale kodene.   

 
 
 Les mer om for SaLTo: her: 



https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-
trygt-oslo/ 
 
Følg gjerne SaLTo Nordre Aker på Facebook – publiserer informasjon om tema, kurs, forskning m.m.  
https://www.facebook.com/people/Salto-Nordre-Aker/100004598058095 
https://www.facebook.com/saltonordreaker/?fref=ts 
 

  
Sak 2.0 Informasjon fra FAU – aktuelle saker fra styret  
2.1.1. Innspilling av Kjelsåssangen  

Kjelsås skoles sangkor er interessert i å spille inn Kjelsåssangen. FAU bidrar med finansiering ved bruk 
av midler satt av til jubileumsfeiringen.  

 
2.1.2. Spisetid og TV-titting  

Med bakgrunn i FAUs engasjement rundt spisetid og TV-titting, vil rektor nå se på muligheten for 
å synliggjøre 20 min spisetid i timeplanen for 5.-7. trinn. I samarbeid med lærerne vil hun også 
vurdere å utforme retningslinjer for bruk av Tv i spisetiden.  

 
Sak 3.0 – Beslutningssaker  
3.1. Donering av jubileumskostymer og utstillingsdukke/torso  
Skolen er interessert i å overta jubileumskostymer og utstillingsdukke/torso kjøpt inn av FAU i 
forbindelse med jubileet. 
 
Vedtak: FAU donerer jubileumskostymer og utstillingsdukke/torso til skolen, slik at elevene skal 
kunne ha glede av disse også i det videre.  
 
3.2. Jubileumsbok  
Jubileumsgruppa har foreslått at det utarbeides og trykkes en jubileumsbok, med grunnlag i tekstene 
som er publisert på jubileumsbloggen på skolens hjemmeside: https://kjelsas.osloskolen.no/om-
skolen/om-oss/kjelsas-skole-100-ar/ 
 
Styret foreslo at trykking begrenses til er et klassesett av hefter med innlegg fra bloggen til skolens 
bibliotek, men at bloggen også bevares digitalt. FAU ønsket mer tid til å ta stilling til om det skal lages 
en jubileumsbok, og hvilket omfang den eventuelt skal trykkes i. Saken utsettes til neste møte.  
 
Sak 4- Gruppearbeider 
Ingen orienteringer fra gruppene. 
 
Møtet avsluttes. 
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