
 

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

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor og klassekontaktene 

Møtedato/-tid:  Mandag 8.mai 2017 kl. 19.00-21.00 

  

 

 

1.0 Informasjon fra FAU 
 

1.1. Hilsen fra rektor 

Rektor hilste FAU ved møtestart og takket for innsatsen. En særlig takk til jubileumsgruppa. 

1.2. Foreldremøter – evalueringer 

Skolens ledelse, ved rektor er fornøyd med årets foreldremøtemøte, og ønsker å beholde 

foredragsholdere til kommende møter. 

Tilbakemeldinger fra FAU: 

o FAU ønsker at det alltid avholdes klassedelte møter sammen med kontaktlærer 

o FAU er åpen for å bruke foredragsholderne igjen, men vil gjerne være involvert i 

planleggingen av neste års foreldremøte.  

o Bør kombinere foredrag med klassedelte diskusjoner. 

 

1.3.   Trykking av ukeplaner – Ikke bare tilgjengelig digitalt. 

Diskusjon knyttet til om eleven bør få utskrift av ukeplaner. Ulike meninger om hvordan ukeplanen 

fungerer og hvilket format man ønsker. Flere ønsker å undersøke med sine klasser hva man tenker 

om dette. Saken blir oversendt til neste FAU. 

2.0 Beslutningssaker 

2.1. Skolefoto – valg av skolefotograf. 

Trivsel og skolemiljøgruppa har undersøkt ulike alternative skolefotografer og kommet med en 

anbefaling. Skolen har imidlertid allerede inngått avtale med Lima.  

Rektor var ikke klar over at FAU jobbet med denne saken. Skolen har allerede valgte fotograf etter 

tidligere ønske om billigere fotograf og tilbud om skolekatalog.  

FAU ber om at innspillene fra utredningen tas med neste gang man velger fotograf. 

2.2. Leirskole 

Trivsel- og skolemiljøgruppa har utredet ulike alternativer til leirskolested, men anbefaler å 

videreføre avtalen med Spiterstulen. Transportutgiftene har imidlertid økt, og FAU bør øke 

transportstøtten.   

 

Vedtak: FAU beslutter å øke transportstøtten til leirskolen med kr 20.000 mer enn det som er 

budsjettert. Transportstøtten blir da til sammen kr 120.000. 

FAU vil vurdere ytterligere økning av transportstøtten til høsten når man har oversikt over inntektene 

fra 17.mai. 



 

 

2.3. Uteområde 

Trivsel og skolemiljøgruppa har undersøkt hvilke muligheter som foreligger for bedring av 

uteområdene. Elevene har gitt innspill på hva de ønsker og skolen har gitt tilbakemelding på hva som 

er mulig.  

To forslag til utbedringer av uteområdet:  

1. Bordtennisbord 

2. Basketballkurv og asfaltmerking (Dart) 

FAU ønsker å gi støtte til begge tiltakene. 

Vedtak: FAU bevilger kr 35.389 til innkjøp og montering av bordtennisbord, basketballkurv og 

asfaltmerking (dart) 

2.4. Jubileumsbok 

Jubileumskomiteen har foreslått å trykke opp en jubileumsbok med grunnlag i jubileumsbloggen 

(https://kjelsas.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/kjelsas-skole-100-ar/) 

Komiteen foreslår å trykke opp to klassesett av jubileumsboken (40 eksemplarer). Et sett til skolen og 

et klassesett til salg. FAU støtter dette.  

Vedtak: FAU bevilger kr 14.500 til setting og trykking av 40 jubileumsbøker.   

3.0 Eventuelt 

 

3.1 Samarbeid skole-hjem 

Orientering fra gruppa som jobber med samarbeid skole – hjem. Utfordringer knyttet til at man ikke 

får innsyn i hvilke bøker/læremidler som brukes. Særlig utfordring knyttet til matematikk.  

FAU ber om at skolen på foreldremøtene til høsten orienterer om hvilke lærebøker og 

læringsmetoder som brukes. så alle foreldre får god kunnskap om hva og hvordan elevene lærer på 

skolen.  

3.2. Innspill til neste FAU 

Viktig med rolleavklaring mellom skolen og FAU for å unngå at man bruker mye tid på å planlegge 

saker som skolen avgjør uavhengig av FAU. FAU ønsker at man foretar en tydelig rolleavklaring 

mellom skolen og FAU på første møte til høsten. 

4.0 Gruppearbeider 
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