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FAU Klemetsrud 

Årsberetning for skoleåret 2018/2019 
 

FAUs sammensetning  
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Klemetsrud skole har i skoleåret 2018/2019 hatt 
følgende sammensetning: 

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

1A Frode Nabben   7 

1A Sadia Hanif Khan   1 

1B Janne Sæther Småkasin   8 

1B Anne Strand   3 

2A Ole Gule Nestleder 6 

2A Mette helen Thompson   5 

2B Ilham Fakher   4 

2B Daniel Schütz   6 

3A Hanne Bostad 
AKS ansv., SMU rep, DS 
rep. 7 

3A Kristine Storløs   5 

3B Elisabete Strøm (tom april 19) SMU-rep. 2 

3B Sandra J. Sortland Leder 10 

4A Camilla Nilsen Solbakken   5 

4A Peggy Lillehammer   6 

4B Marita Sandvik   6 

4B Kashaf Jamil   2 

5A Monica Pawlak    9 

5A Kristin Sugustad Bjelland   5 

5B Guro Herje Haga  DS-leder, natteravnansv. 9 

5B Stine Halvorsen (Marita Bårdsen fra mai 19)   2/1 

6A Uzma Hussain (Naz Ajmal fra mai 19)   2/1 

6A Ikram Celik   2 

6B Kanval Ashafaq Ahmad   5 

6B Farzana Kausar   0 

7A Bente Lindahl  Kasserer 5 

7A Marit Viravong Sekretær 7 

7B Aase Thomassen   5 

7B Gullborg Støldal   5 

 
 

FAU-møter 2018/2019 
FAU har avholdt 10 møter (hver første tirsdag i måneden) og 1 årsmøte (juni-møtet) i løpet 
av skoleåret 2018/2019.  
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Skolens ledelse har vært til stede på til sammen 8 møter. Det er FAU-leder og 
Driftsstyreleder som holder kontakten opp mot skolens ledelse (andre ved behov/ønske), og 
har møter med dem ved behov både i forkant og/eller i etterkant av FAU-møter. AKS-
ansvarlig i styret og fau-leder har jevnlig kontakt med AKS-ledelsen. 
 

Dette har vi jobbet med i 2018/2019 
 

FAU-arrangementer 
FAU har i samarbeid med de ulike trinnene gjennomført alle arrangementene som er 
beskrevet i årshjulet. 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). Nytt i år er av elevrådet sammen med assisterende rektor har bakt lussekatter som 
elevene på 3 trinn delte ut til hele skolen på Lucia-dagen. 
 
Annet 

- FAU ved Klemetsrud har hatt ansvaret for natteravn i nærmiljøet på fire fredager. Her 
har foreldre stilt opp og gått natteravn. Ønskelig at flere foreldre melder seg som 
natteravn når det er vår tur. 

 
- FAU gjennomførte stormøte med Oslos eget mobbeombud Kjerstin Owren for alle 

skolens foreldre/foresatte i september 2018. Tema var mobbing og foredraget var 
svært engasjerende og nyttig. Skuffende oppmøte blant skolens foresatte, kun rundt 
30 stk deltok. 
 

- Klemetsrud deltar i det nystartede forumet (fra januar 2019) for skolene på 
Mortensrud, KLMS. Består av Klemetsrud skole, Lofsrud ungdomsskole, Mortensrud 
skole og Stenbråten skole. Det skal være 4 møter i skoleåret og hver av skolene skal 
holde sitt møte. Alle i FAU er velkommen til å delta. De 2 første møtene er 
gjennomført med stort hell. Veldig nyttig erfaringsutveksling og fantastisk forum for å 
bli kjent med hverandres skoler og lokalområde på Mortensrud. Mest diskuterte sak 
så langt er spørsmål om felles 17-mai tog med skolene (og lokalmiljøet) annet hvert 
år på Mortensrud. 
 

- FAU har gjennomført 3 parkeringsplass-aksjoner. FAU/foreldre fra hvert trinn har 
sammen med en fra skolens ansatte vært synlig hver dag en uke på morgenen for å 
sette fokus på trygg skolevei for barna som går og sykler og for barn som blir levert 
med bil/taxi. Fremdeles en vei å gå mht bilkjøring på parkeringsplassen, men det har 
vært tendenser til tryggere kjøring. FAU ønsker mindre bilkjøring til skolen og har 
sammen med skolen oppfordret til dette med bla parkeringsplakaten.  
 

- FAU har søkt Sparebankstiftelsen om støtte til å etablere ny lekeplass i nedre 
skolegård, vi fikk dessverre avslag. Gledelig fikk vi tildelt penger av Undervisningsbygg 
(som har ansvar for skolebygningene) til dette formålet i etterkant av en befaring fra 
dem. Planlegging er påbegynt med skolens ledelse og lekeplass forventes rehabilitert 
ferdig i løpet av høsten 2019 
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- FAU har donert penger til blant annet elevrådet, og stilt underskuddsgaranti til den 
årlige foreldredrevede Hudøy-turen. Det skal videre tas stilling til ytterligere flere 
donasjoner som bøker til biblioteket, utendørs sjakk og prosjektor og lerret til 
gymsalen. 
 

- FAU har hatt besøk av rektor på Lofsrud skole. Vi har hatt besøk av 
Natteravnansvarlig på Mortensrud og vi har hatt besøk av leder for skolekorpset. Vi 
har også hatt besøk av undervisningsbygg for en oppdatering på byggeprosessen som 
skolen står ovenfor. Forventet start er 2021 
 

- FAU har jobbet med flere saker i dette skoleåret, hovedfokus kan sies å være 
foreldreengasjement og FAUs rolle på Klemetsrud. Det er vedtatt at det skal jobbes 
videre med dette for neste skoleår og fokusere enda mer på dette og konkretisere 
FAUs rolle enda bedre, sammen med forventinger til alle skolens foreldre/foresatte 
med hensyn til engasjement. FAU skal jobbe videre med inkludering og involvering av 
alle på skolen, bevisstgjøre alle foresattes ansvar for en inkluderende og sosial skole, 
også utenom skoletid. FAU ønsker at det skal være lavterskel for foreldrestyrte 
sosiale aktiviteter på de ulike trinnene. FAU skal sammen med skolens ledelse prøve 
å være mer synlig og aktiv og bidra til den nye profilen «VI-skole» som Klemetsrud 
har lansert i år. FAU ønsker å bidra til de ulike fokusområdene skolen har i løpet av 
skoleåret. FAU ønsker å være mer synlig for barna og at de vet om at det er et stort 
foreldreengasjement for dem og for skolen vår. 

 
- Deltager fra FAU har deltatt på 3 møter i regi av Oslo KFU, Oslo Kommunale 

Foreldreutvalg for skolegruppe A.  
 

- FAU har sammen med skolens ledelse blitt enige om å prøve en ny modell for 
foreldremøter fra høsten av. Det blir felles møte for 1-4 trinn og 5-7 trinn med 
klassevise møter i etterkant. Vi har invitert Kjersti Falk fra FUG (foreldreutvalget for 
grunnopplæringen) til å kickstarte begge disse møtene med sitt foredrag om 
foreldreengasjement. Disse møtene blir 10 og 12.september 2019 og vil være for alle 
foreldre ved skolen. 
 

- Det er vedtatt på årsmøtet til FAU å tilføye til vedtektene at FAU skal donere/bevilge 
penger til minst et elevformål i skoleåret, så langt økonomien tillater det. Dette bør 
kommer alle elever på skolen til gode. Årets bevilgning går til bidrag til ny 
projektor/lerret i gymsalen 

 
 

Vennlig hilsen 
Sandra Jeannett Sortland 
FAU-leder 


