
 

REFERAT FOR FAU VED KJELSÅS SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Mette Rasmussen, rektor 

Møtedato/-tid:  Mandag 7. mai 2018 kl. 19-00-21.00 

Møtested:   Personalrommet på Kjelsås skole 

 

Vi markerer årets siste møte med boller og saft! 

 

Sak 1.0 – Bibliotekar informerer 

- Bibliotekar Tone Kristine Ramondsdotter Sem forteller om arbeid med elever: 

Alle skoler skal etter opplæringsloven ha et bibliotek. Et bibliotek er med på å øke kunnskap 

om lesing, stimulerer til leselyst og fremmer leseferdigheter. Biblioteket er en arena som er 

viktig for opplevelser og møter med historier og andre kulturer gjennom litteratur. Mange 

elever er glad i å lese, de ligger ofte strødd ut over gulvet på biblioteket opptatt med en bok. 

 

Spriket i leseferdigheter er stort i elevgruppen, ofte er det bibliotekaren som kommer med 

forslag til litteratur både for de lesesterke, de lesesvake og de med lesevegring. Hvis 

bibliotekets egen samling på omtrent 7000 bøker ikke er tilstrekkelig, kan man også bestille 

inn bøker fra Deichman. 

 

Biblioteket brukes også som et arbeidssted og leksested, det er en arena hvor elever får 

trening i å sortere og skille informasjon, en innføring til kildekritikk. Med ulike utstillinger kan 

bibliotekarene fange interessen, til og med steinbøker er det venteliste på. Biblioteket er 

også en arena for fremmedspråkopplæring, de har samlet ordet «bibliotek» på ulike språk, 

noe som har fenget stort hos enkelte. 

 

Bibliotek er en møteplass, et folkebibliotek har også som mål å være en arena for debatt. 

Eldre elever kommer med anbefalinger til yngre, og blir en sosial arena. De hjelper yngre 

barn med å finne bøker, og å sette de tilbake på riktig plass. De får dermed erfaring med 

systemer og struktur på et nivå de sjelden har møtt før. Biblioteket driver også med 

organisert høytlesning, bokanbefalinger (nye og gamle bøker) og bokanmeldelser (gjerne i 

regi av en klasse). 

 

Bibliotekaren jobber også med samlingsutvikling -kassering av bøker og innkjøp av nye – 

bøkene de har må treffe elevene. Noen serier er veldig populære, for eksempel «gutta i 

trehuset» og da blir det ventelister. Normalt er det 4 uker lånetid, men 2 uker på populære 

bøker med venteliste.  

 

Biblioteket har 24 000 utlån i året, og skolen finansierer samlingen selv. De yngre elevene 

kommer gjerne klassevis for å låne, og man er ikke så streng på hvor mange man kan låne om 

gangen. Aftenposten Junior er også tilgjengelig. 

 

 



Sak 2.0 – Informasjon fra FAU 

2.1 Styret orienterer om aktuelle saker 

-Jubileumsbøker er kommet deles ut i løpet av møtet. 

-Filter for uønsket innhold på nettbrett – skolen følger opp og UDE jobber med saken parallelt- 

- Skolen følger opp etter foredraget med Rosa kompetanse –det er fra styrets side ønske om at Rosa 

kompetanse bidrar under høstens første møte. På den måten får også klassekontakter vært med på 

foredraget. 

-Retningslinjer for sykling til skolen – skolen arrangerer «sykkelprøven» i månedsskiftet mai/juni for 

4. trinn. Eller er det ingen lokale retningslinjer for sykling, men det er en sak FAU bør jobbe med til 

høsten. 

-Elevrådet er glad for å ha mottatt midler, og har allerede gått til innkjøp av en del utstyr. 

-Garderobesituasjonen på 4. trinn: de som har størst utfordringer skal få en ekstra knaggrekke, men 

det må følges opp underveis. 

- Lekestativet – det er ikke glatt ute lenger – men hendelser og rutiner må fortsatt følges opp. FAU 

må vurdere om stativet bør stenges til vinteren. Statistikk over hendelser har tidligere vært 

mangelfull, men nå fører skolen statistikk over hendelser. Dette er en sak som bør følges opp videre, 

skolemiljøgruppa får stadig henvendelser angående stativet. 

 

3.0 Oppsummering, evaluering og neste år 

Arbeidsgruppene gjennomfører evaluering i sine møter og viderebringer til styret. 

 

Sak 4.0 – Beslutningssaker 

Ingen 

 

Sak 5.0 – Eventuelt  

5.1 Hærverk på sykler – FAU spiller saken inn til skole. Dette har også skjedd tidligere og det er 

ønskelig å vite hvordan skolen jobber med problematikken. 

 

Sak 6.0 – Arbeid i gruppene 

6.1 Trafikk- og nærmiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Gruppa følger stadig opp aktuelle saker og jobber stadig i dialog med ulike utbyggere i nærområdet, 

følger opp og er vaktbikkje. Slik kommer det til å være i årene framover også. Regler for sykling skal 

det også jobbes med. Mange saker jobbes kontinuerlig med, og de blir sjelden avsluttet. 

6.2 Trivsel- og skolemiljøgruppa orienterer om aktuelle saker 

Gruppa har en del saker som er gjengangere: spising, klatrestativet, Rosa kompetanse og 

oppgradering av uteområde. Det jobbes med gode tilbakemeldinger på gjengangersaker fra 

foreldrene. 

Penger til basketkurv: Etter søknad fra gruppa har FAU fått 110 000 fra sparebankstiftelsen DNB til å 

oppgradere uteområder. 

Gruppa arrangerte åpent møte om temaet «storbarnsliv» rett etter påske. Møtet kom litt brått på, 

men hadde relativt godt oppmøte. Gruppa ønsker å videreføre temaet. Bidragsyter var en 

representant fra trikkehallen  som snakket en del om rus, festing og Storosenteret. 

6.3 17. Maigruppa orienterer om aktuelle saker 

Informasjon om arrangementet er sendt til rektor, men informasjonen vil også bli sendt gjennom 

FAUs kanaler. 



 

 


