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FAU Klemetsrud 

Årsberetning for skoleåret 2017/2018 
 

FAUs sammensetning  
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Klemetsrud skole har i skoleåret 2017/2018 hatt 
følgende sammensetning: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trinn Foreldrerepresentanter i driftsstyret Verv 

5 Frank Haga (fra årsskiftet) 

Driftsstyreleder 
(observatør i FAU) 

2 Guro Herje Haga 

Driftsstyrerepresentant  
(FAU-representant) 

 
 

Trinn FAU-representanter (foreldrekontakter) Verv i FAU-styret  

1 Ole Gule  

1 Ilham Fakher  

1 Mette helen Thompson  

1   

2  Gro Anna Persheim  

2  Sandra J. Sortland  Nestleder 

2 Hanne Bostad AKS-ansvarlig 

2 Kristine Storløs  

3 Camilla Nilsen Solbakken  

3 Kristi Herje Haga Natteravn-ansvarlig 

3 Kashaf Jamil  

3 Marit Kjølberg Bjørnstad  

4 Trine Eskeland  FAU-leder  
4 Cathrine Biermann   

4 Guro Herje Haga   

4 Kristin Sugustad Bjelland  

5 Uzma Hussain  

5 Ikram Celik  

5 Kanval Ashafaq Ahmad  

5 Farzana Kausar  

6 Bente Lindahl  Kasserer 

6 Sølvy Aslaksen  

6   

6   

7 Sanja Kostovska Skaar   

7 Stine Lilleløkken  

7 Guro Herje Haga  

7 Gro Hilde Brustad Chatur  



2 

 

FAU-møter 2017/2018 
FAU har avholdt 10 møter (hver første tirsdag i måneden) og 1 årsmøte (juni-møtet) i løpet 
av skoleåret 2017/2018.  
 
Skolens ledelse har vært til stede på til sammen 7 møter. AKS-ledelsen har vært til stede på 2 
møter. Det er FAU-leder som holder kontakten opp mot skolens ledelse, og har møter med 
dem både i forkant og/eller i etterkant av FAU-møter, alt etter behov. AKS-ansvarlig i styret 
har jevnlig kontakt og møter med AKS-ledelsen. 
 

Dette har vi jobbet med i 2017/2018 
 

FAU-arrangementer 
FAU har i samarbeid med de ulike trinnene gjennomført flere vellykkede sosiale 
arrangementer. Flere av disse har hatt rekordmange deltagere. Julegrantenning (2.trinn), 
karneval (3.trinn), talentshow (4.trinn), disco (6.trinn) og 17.mai-feiring (1. og 5. trinn). 
3.trinns foreldrene har også bakt lussekatter som elevene på trinnet delte ut til hele skolen 
på Lucia-dagen. 
 
Annet 

- FAU ved Klemetsrud har hatt ansvaret for natteravn i nærmiljøet på fem fredager. 
Her har foreldre stilt opp og gått natteravn.  

 
- FAU har hatt gjennomganger av foreldremøtene på de ulike trinnene og utvekslet 

erfaringer fra disse. Foreldremøtene fungerer fortsatt ikke optimalt på alle trinn, og 
vi har gitt skoleledelsen tilbakemelding om dette. 
 

- FAU har vedtatt en kommunikasjonsstrategi for å nå bedre ut til foresatte. Blant 
annet har vi fått egen fane på skolens hjemmeside, og vi har brukt vår 
Facebookgruppe Klemetsrud skole FAU aktivt. 
 

- FAU har sammen med representanter for driftsstyret og lærerne vært på deputasjon 
hos utdanningskomiteen i Oslo kommune for å snakke om våre innspill til den 
forestående utbyggingen ved skolen. Vi har også vært i kontakt med sentrale 
politikere angående flere andre saker som angår skolen. 
 

- FAU har jobbet mye med problematikken rundt skolens parkeringsplass og gitt flere 
innspill til skolens ledelse. Vi har bidratt til en parkeringsplakat som skal sendes ut til 
foresatte, samt hatt aksjoner på parkeringsplassen to morgener hver uke i seks uker. 
 

- FAU har donert penger til blant annet: AKS, elevrådet og skoletur for 7.trinn. 
 

- FAU har vedtatt å bytte skolefotograf til Ariel Foto fra høsten 2018. 
 

- FAU har hatt to representanter i skolens nyoppstartede Skolemiljøutvalg (SMU). 
Dette har vært Sanja Skaar og Hanne Bostad. 
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- Deltagere fra FAU har deltatt på møter i regi av Oslo KFU, Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg for skolegruppe A.  
 

- FAU har jobbet for å få til et møte med Oslos nye mobbeombud. Dette møtet blir 
25.september 2018 og vil være for alle foreldre ved skolen. 

 
 

Vennlig hilsen 
FAU 


