
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 03. mars 2020 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Rektor Arild, klassekontakter fra 2. trinn: Janne Småkasin, Anne Strand. 3.trinn: Rikke 

Danielsen, Nadeem Hafsa, Daniel Schütz. 4. trinn: Hanne Bostad, Sandra Jeannett Sortland 6. trinn: Stina 

Blåtun 7. trinn: Oscar Greek 

Referent: Anne Strand 

 

 

Saksliste:  

 

36.  Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra forrige møte  
Godkjent.  

 

37.  Rektors halvtime 
Hvordan opplevdes foreldremøtet? 

- Veldig fin fellesdel, og rektor fra Lofsrud snakket litt i begynnelsen, veldig fint, passet 

godt inn til 6.trinn, ble gode samtaler og delt i grupper, hva kan vi gjøre som foreldre 

gjøre, tilhørighet, ha et møte til der man deler gutter og jenter med foreldre, hvordan 

snakker man om andre, litt dumt å måtte prioritere klasse om man har flere barn.  

- 2. trinn: fellesdelen var veldig fint, bra med info fra Lofsrud, mobbeombudet var veldig 

bra, Vibeke var godt forberedt, klassene ble slått sammen, og det ble en litt dårlig 

opplevelse, det ble ikke så bra som planlagt, lærerne snakket om hvordan de opplevde 

2.trinn, spørsmålene ble for vide, og ikke delt i grupper, da ble det litt passivt, dårlig fokus 

fra foreldre, foreldre bare gikk før det var ferdig, tenker at det er lurt med et møte der det 

er fokus på det sosiale og noe faglig. 

- 3.trinn: veldig nyttig, og følge opp etterpå i klassen, ble et langt møte men fint å få 

snakket sammen, grupper der de snakket om språkbruk, diskuterte felles etterpå, ble fullt 

på parkeringen, kanskje åpne porten til skolegården for parkering ved store møter? 

- 4.trinn, strålende fellesdel, kloke tanker fra rektor på Lofsrud, ikke bagatellisere det barna 

sier, snu fokus til det positive, barnas relasjon til lærer, tilhørighet, sinne, ikke kalle barn 

mobbere, men hjelpe dem, litt dumt med alle trinn på samme dag, må dele seg eller 

prioritere, vanskelig å diskutere med veldig få, og flere tolker, kvelden var godt planlagt, 

og synd at så få kom, Alvin (miljøterapeut) var innom og snakket om klassemiljøet, det 

var nyttig.  

- 7.trinn, var en stor gjeng, fellestiden var inspirerende, ønsket å være med på flere trinn, 

møtet handlet om nettvett, referat ville ingen skrive, lærerne brukte 1,5timer å prate om 

dette, lite forberedt, ble en del diskusjoner, mobbing via apper, foreldre tar sin plass, 

mister tid for å planlegge turer og avslutninger, Rektor fra Lofsrud var med på 7.trinn og 

det var bra, men han brukte mye tid. Snakket mye sammen, mer enn ellers,   

- Parkeringskampanje, hvordan har det gått? Kan vi lage en drop-off-sone, da slippes 

rygging som er farlig, den øverste parkeringen burde være skravert, det blir trangt og lite 

oversiktlig, kan de ansatte bruke en fast parkeringsordning, Oskar tegner og lager et 

forslag og tar det med Arild. Veien opp til skolen bør bli noe bredere, eller ikke så høye 

kanter, det er vedtatt at det skal lages et skilt og elevrådet skal lages en tekst, Sandra 

purrer dette opp.   

 



-  Hvordan få foreldre til å bli engasjert? FAU-møter litt sjeldnere? Fremsnakke skolen, 

hvordan kan vi få flere elever, kan man opprette noen aktiviteter på kveldstid på skolen?  

Sjakkrom? Lage mat? Filmkveld? Disco? Klemetsrud-klubben?  

 

38.  Siden sist 
17.mai komité må snart starte opp. Sandra tar kontakt med relevante parter 

 

39.  Økonomi  
Vi har ca 55.000kr på konto, projektor og lerret til skolen har vi sponset med 20.000kr, er 

ingen spesielle utgifter så langt i år, Hudøykomiteen har søkt om underskudds garanti til 

årets tur, dette må styret og FAU ta stilling til og avgjøre innen neste møte. Kan vi være 

med å bidra med litt oppfrisking ute i og rundt skolegården, blomster, planter etc?   

 

40.  Språkbrukskampanjen 
Dette ble nevnt på noen trinn på foreldremøtet, 6. trinn snakket om framsnakking. 

Foreldre og hjemmene må bidra til kampanjen.  Hva med relevante lekser med dette 

temaet? Da kan både foreldre og barn jobbe sammen med dette. 

 

 

41. Evaluering av foreldremøtet – klassekontakter 
Rektor fra Lofsrud fikk altfor mye tid, men han snakket om ting som hang sammen med 

mobbeombudet. Ellers er de viktigste punktene summert under rektors halvtime over her. 

 

42. Årshjulet/Arrangementer 

 Disco gikk fint, Julegrantenning det samme. Karnevalet er akkurat avholdt, men så langt 

er alle årets arrangementet gått med overskudd. Talentshowet er i rute,  

 

43. Eventuelt 
Det ble tatt mange bilder av barna på karnevalet av arrangerende trinn, kan de bruke 
dem som en utstilling i gymsalen? Hvordan kan vi bruke disse bildene? Vi tar dette opp 
med Rektor. Bilder kan ikke publiseres på nett. 
26.mars er Talentshow 

 


