
 

REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 4. desember 2017 kl. 19-00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

 

 

Sak 1.0 – Rektor serverer gløgg og pepperkaker  

Rektor ønsket velkommen og introduserte elevrådet. 

 

Sak 2.0 – Elevrådet informerer om sitt arbeid 

Nestleder i elevrådet forteller om egne minner fra skoleløpet så langt. Samtale mellom rektor og elev 

om læringsopplevelser.  

Sosiale medier – bruk og misbruk. Det er viktig med aldersgrenser og det er viktig at voksne hyppig 

inviterer til samtale om opplevelser og erfaringer på sosiale medier og i skolehverdagen for øvrig. 

Tonen blir lett litt røffere på nett enn i det virkelige liv. Det er lett at samtaler på nett penser over på 

rangering av venner og kjente. Det er fint hvis klassene blir enige om når man kan ta i bruk ulike 

medier. Elevene trenger også veiledning i hvordan slike verktøy bør brukes. 

Saker elevrådet jobber med:  

- Aktiviteter som skal gjøre skolehverdagen bedre for hver enkelt elev.  

- Basketkurv og bordtennisbord jobbes det for å få, men hva som står øverst på ønskelista kan 

veksle ganske fort. 

- Trivselsledere – jobber for å få aktivisert de som kanskje går alene eller som ikke har noe å gjøre. 

De disponerer også noe (forbruks-) materiell.  

 

Elevrådet består av elever fra 4.-7. og møter en gang i måneden, miljø er viktigste fokus. Leder og 

nestleder er fra 7.  

I mars kommer Ragnhild Jansen for å snakke med elever og foreldre på 3. trinn om sosiale medier. 

Skolen skal også markere avslutningen av jubileumsåret 15. desember 08.30. 

 

Sak 3.0 – Informasjon fra FAU 

3.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

Beløpet FAU tidligere bevilget til lekeapparater viser seg å være for lite. Beløpet endres foreløpig 

ikke, men rektor skal innhente nytt anbud. Er det stiftelser vi kan søke om midler fra? 

3.2 Møte i driftsstyret 

Det er fortsatt noe usikkerhet angående tildeling for neste budsjettår, men det forventes å være 

mulig å håndtere.   

Foreløpig er det svært få barn på neste års førstetrinn (ca. 70). En ytterligere usikkerhet for neste års 

økonomiske sitasjon er normen på antall lærere som kom inn i statsbudsjettet.  

Driftsstyret jobber med strategisk plan, FAU har ytret ønske om at skole-hjem samarbeidet skal 

vektlegges i dette styringsdokumentet.  

1. trinn har fått læringsbrett, dette skal fases inn på andre trinn. 



 

3.3 Ny struktur på møtene. 

Skal gruppenes møtetid komme først slik at gruppene raskere kan legge fram aktuelle saker? Forslag 

om å endre rekkefølgen og å endre møtetiden til 18.00 - 20.00 tas opp i gruppene, gruppene gir 

tilbakemelding til styret. 

 

Sak 4.0 – Beslutningssaker 

4.1 Ingen 

 

Sak 4.0 – Eventuelt  

Jubileumsgruppa  

Gruppa presenterte manuset til jubileumsbok som er sendt til prøvetrykk. Tekst og bilder er 

hovedsakelig hentet fra bloggen og 17.mai feiringen. Jubileumsboken blir nå trykket med bakgrunn i 

tildelingen av 14 000 kr fra FAU. Gruppa vil en kort periode ta imot bestillinger fra de som ønsker å 

kjøpe boka. Informasjon om mulighet for bestilling kommer, sannsynligvis i januar. 

 

Sak 5.0 – Arbeid i gruppene 

5.1 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Reflekskonkurransen: De lavere trinnene var flinkest, vinner kåres snart. 

Trafikksituasjonen ved byggearbeider i området følges tett opp. 

Av og til blir samme saker tatt opp og behandlet med jevne mellomrom. Det vil være vanskelig å få 

gjennomslag i behandlede saker hvis det ikke er ny informasjon eller en ny problematikk foreligger. 

Kan det behandlede saker dokumenteres i for eksempel et kart? 

Trafikkagentene er tatt litt inn i varmen igjen. 

5.2 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Do-vettkampanjen: AKS kjører kampanje, blant annet «do-spillet». FAU-representanter får i oppdrag 

å sende mail om problematikken til kontaktlærerne. Dere skal også sende e-post til alle foresatte, 

denne e-posten tar for seg en del problemområder knyttet til toalettsituasjonen. 

GPS-klokker: Behandles som mobiltelefoner og dermed følges samme regler. Her kommer det også 

et brev som skal formidles til foresatte. Forslaget vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

 


