
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 03. desember 2019 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: klassekontakter fra 1. trinn; Sana. 2. trinn: Frode Nabben, Anne Strand, Linn Sebro. 3.trinn: 

Marius Petersen. 4. trinn: Hanne Bostad, Triet Minh Nguyen, Sandra Jeannett Sortland, 5. trinn: Arijeta 

Ukshini, 6. trinn: Monica Pawlak, Guro Herje Haga. 7. trinn:  

Referent: Anne Strand 

 

Saker 

 

23. Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra forrige møte  

 

Godkjent 

 
 

24. Siden sist ved fau-leder 
 

Ledelsen hadde meldt forfall til dagens møte men har pratet med fau-leder i forkant.  

Økonomien til skolen er ikke bra, det er underskudd på skolen. Det er for mye pedagogisk 

personell i forhold til barn. Ledelsen vil prøve å redusere underskuddet og vil komme tilbake 

til FAU med mer info om ulike tiltak/forslag til muligheter. 

Det er installert projektor og lerret i gymsalen og FAU har tidligere vedtatt å sponse med 

20 000 kr som overføres til Rektor i desember. 

Nasjonale prøver der har Klemetsrud gått fram i forhold til Oslo generelt. 

Trivselsundersøkelse blant elevene foregår nå, nytt av året er at 1-4 klasse får delta på en egen 

undersøkelse. 

Ny nasjonal læreplan fra høsten 2020. Ble presentert nå i november for Osloskolen. Veldig 

interessant og spennende, for de som ønsker, se link her. 

Leder og nestleder var på KFU møte i vår skolegruppe (A) i november, der ble denne 

presentert kort og entusiastisk av områdedirektøren. 

Foreldremøter skal være foreldrestyrt, noe ledelsen er helt enige i. Det er ønske om mindre 

praktisk info om fag og kompetansemål (dette kan kommuniseres på mail), det ble ikke 

praktisert likt på alle trinn i høst, og det er ønskelig at alle trinn gjennomfører disse 

foreldremøtene likt der klassemiljø er i fokus. Minimerer info fra skolen, foreldrene skal eie 

foreldremøtene, diskusjoner foreldre imellom. Invitere mobbeombudet til felles del ti våren. 

Høstens møte bør være i uke 36, så 7. trinn kan delta også, før skoletur/info. Vårens møte bør 

gjennomføres ila mars. Det bør, og skal sendes ut referat fra foreldremøtene til alle foreldre på 

trinnet i etterkant av foreldremøtene. 

Andre forslag til foredragsholder til felles del? 

Vi skal invitere elevrådet etter jul, om de har noe de ønsker eller noe de trenger fra FAU. 

Hjertesoneprosjekt – Trygg trafikk. Trygg Skolevei, store og små konflikter, mange sykler 

fort, få flere til å gå og sykle til skolen. Overgangen ved Joker er for utrygg for at barna skal 

dirigerer den, sier Trygg Trafikk, Skolepatrulje ligger derfor litt på is.  Dette vil det jobbes 

mere med, skolen og FAU jobber opp mot kommunen og politi for å få til tryggere forhold 

her. Også Enebakkveien har fått økt tungtrafikk, sammen med veien rundt opp til AKS. 

Skolen ble invitert til å komme med innspill til mindre strakstiltak for å ivareta 

trafikksikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet på skoleveier av Bymiljøetaten 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/


(samme etat som har gitt FAU tilbakemelding på at Enebakkveien og lyskrysset ikke er farlig 

nok) nå i Desember. FAU-leder sender innspill til Rektor som sammen med egne notater 

sender tilbakemelding til Bymiljøetaten. 

 

 

 

25.  Informasjon fra AKS 

 

Ingen ny informasjon siden sist møte. 

 
 

26.  Dropbox 
 

Skal, må og bør brukes aktivt for de som arrangerer de ulike årshjulsaktivitetene. Det skal 

skrives erfaringsrapport etter hvert arrangement, trenger ikke lang avhandling, men kort om 

arrangementet. Det gjør det enklere for neste gruppe som skal ha samme arrangement, bla 

med praktisk info, hva var bra, hva kan gjøres annerledes? 

 

 

27. Årshjulet/ Arrangementet 

 
FAU har egne penger, overskudd fra arrangementene. Dette skal brukes til barna, ting som kommer 

alle barna til gode. Hver klasse bør ha en egen konto som kan spares til f.eks tur i 7.klasse, dette er 

det enkeltes trinns eget ansvar. 30% av overskuddet fra felles arrangement går direkte tilbake til 

arrangerende trinn. Forslag;  Skal vi ta bort julegrantenning som har hatt en dalende oppslutning 

siste år? Travel tid før jul og arrangementet fagner ikke så bredt som det er ønskelig at det skal. 

Forslag om å erstatte denne med en Skolestarter-fest i stedet? 2. trinn kan ha hovedansvaret med 

hjelp med flere. Lage en «mini 17 mai» med leker og moro i skolegården første uken etter skolestart 

for å gjøre stas på de nye førsteklassingene.  Dette diskuterer vi mer utover våren. Ble godt mottatt 

av de som var tilstede på møtet. 

Refleksdagen videreføres også neste høst. Om noen har mulighet for å skaffe ca 300 reflekser så er 

det veldig til hjelp. 

Både Disco og Julegrantenning gikk med overskudd. 

 

28. Eventuelt 

 
Klemetsrud har ansvar for natteravn 13 desember. 

 

Forslag utenfra om ikke vi kan ha juletrefest på skolen? Samarbeid med korpset? Ta med 

innspillet til klassene og hør om dette er aktuelt. Noen må da ta ansvar og bære 

arrangementet. Blir vanskelig i år, men for neste år? (neste Januar) 

 

Neste møte er 7. Januar 
 

 


