
 

REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 5. mars 2018 kl. 19-00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

Sak 1.0 – Rektor informerer - Gjennomgang av strategisk plan, elevundersøkelsen og nasjonale 

prøver 

Foreldreundersøkelsen sendes til alle foreldre i 1.-7. trinn i hele Norge. Undersøkelsen for 2018 blir 

sendt ut uke 11, og det oppfordres til å svare på denne. Fjorårets undersøkelse hadde kun 52,9 % 

svar ved Kjelsås skole, slik at dette er for lite til å dra noen konklusjoner. 

 

Kjelsås skole har fokus på at barna blir tatt på alvor og har en positiv innvirkning i egen læring. 

Lærerne er her for elevene sine, og de ønsker å være der for barna. Dette var også oppfatningen fra 

undersøkelsen. 

 

Elevundersøkelsen blir sendt til alle elever fra 5. trinn og ut videregående, kun i Oslo. Fjorårets 

undersøkelse viste at de aller fleste elevene trives på Kjelsås skole. Det er også lærernes inntrykk. 

 

Svarene på spørsmål om å være med på vurdering og involveres i hva som skal legges vekt på ved 

vurdering, er lavere enn forventet. Dette har Kjelsås skole hatt, og har, et veldig fokus på, og kommer 

til å jobbe videre med. 

 

Kjelsås skole ønsker å bli enda bedre på å gi hjelp og støtte til elevene. 

 

Kjelsåsstandarden er et prosjekt skolen hadde jobbet lenge med da det avsluttet for 3 år siden. De 

vurderer å revitalisere dette prosjektet. 

 

Mobbing. Noen opplever å bli mobbet 2-3 ganger i måneden. Dette er for mye, og de jobber med 

forebyggende tiltak på alle trinn. Det jobbes med å finne løsninger sammen. 

Rektor opplever at lærerne tar ansvar, hjelper hverandre og jobber tett sammen for at 

klassemiljøene skal bli gode, også på tvers av klassene og trinnene. Lærerne spør også 

avdelingsledelsen for råd. 

 

Det er ved skolen ikke egne sosiale ressurser, fordi ledelsen ønsker at læreren skal stå i situasjonen 

med egne elever, da de best kjenner de ulike elevene. Lærerne gjør hverandre gode, styrker og 

støtter hverandre i arbeidet. 

 

Nasjonale prøver 

Lesing. Over halvparten av elevene skårer veldig godt, på mestringsnivå 3. 

 

Regning. Over halvparten av elevene skårer på høyeste nivå, mestringsnivå 3. 



Selv om det ikke øves til prøvene, jobbes det mye med kartleggingsprøver, Osloprøver og nasjonale 

prøver. Disse brukes i undervisningen, for å se hva elevene skal/må kunne når de går ut av 

barneskolen. 

 

Engelsk. Rett under halvparten av elevene ligger på mestringsnivå 3. 

 

Kjelsås skole jobber for at elevene skal bli best mulig hele tiden. Det er små variasjoner hvert år. 

Jobber med "hva har vi klart å lære elevene" (skolebidragsindikatoren). Det fokuseres på å undervise 

på best mulig måte, slik at eleven sitter igjen med best mulig kompetanse. 

 

All informasjon om skolen når det gjelder skolefakta (elevmasse, årsverk, etc.) og resultatene fra 

undersøkelser og nasjonale prøver ligger på internett, under Kjelsås skole - Om oss - minosloskole.no. 

 

Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

3.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

- Jubileumsbok: utvider frist for kjøp til etter foreldremøtene. 

- Valg av nye representanter - husk å velge dette for neste år på foreldremøtene, både FAU- og 

foreldrerepresentant. 

- Foreldremøtene er en arena for å ta opp saker. Vær bevisst representantens rolle og bidra til et 

godt miljø på møtene, slik at det ikke blir foreldrene mot læreren. Saker kan eventuelt tas med til 

neste FAU-møte. 

- Det har vært snakk om spising og ro rundt måltider. Det er tatt opp med skolen, men skal også tas 

med AKS. 

- Når det gjelder garderobesituasjonen på 4. trinn, skal skolen ta en ny rundt og se hva som eventuelt 

kan gjøre. 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

3.1 Ingen 

 

Sak 4.0 – Eventuelt  

 

Sak 5.0 – Arbeid i gruppene 

5.1 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

- Oset og Myrerskogveien- det er mye trafikk og mye snø, lastebiler som kjører på fortau osv. Det er 

snakket med entreprenørene. Foreldre ved skolen kan også tenke på å ikke parkere ut i gata, da det 

blir enda vanskeligere for lastebilene og komme forbi. 

- samtale med Sporveien i forbindelse med utbygging ved Storo. Det vil bli økt trafikk i Frysjaveien. 

Buss for trikk har planer om å snu i trikkesløyfa. Det vil også ikke settes inn leddbusser. 

- parkering Bane-Nor, det er satt opp betaling for parkering ved togstasjonen, noe som betyr at 

reisende antakelig heller parkerer gratis ved teknisk museum. Skolen parkering vil innføre oblater, 

slik at lærerne får parkert der. Oblatenepåbud vil antakelig gjelde mellom 9 og 15. 

 

5.2 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Ingen nye saker 

 

http://minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=4939161755775319008

