
 

 

Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 04. februar 2020 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Rektor Arild, klassekontakter fra 1. trinn; Sana. 2. trinn: Frode Nabben, Janne Småkasin, Anne Strand. 

3.trinn: Rikke Danielsen. 4. trinn: Hanne Bostad, Kristine Storløs, Sandra Jeannett Sortland, 5. trinn: Arijeta 

Memisi, Peggy Lillehammer, 6. trinn: Monica Pawlak, Stina Blåtun, Guro Herje Haga. 7. trinn: Oscar Greek 

Referent: Guro Herje Haga 

 

 

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

 
Referat og innkalling godkjent 

 

30. Rektors halvtime 

 
Foreldremøte med Mobbeombudet er 25. februar, felles for hele skolen. Alle skal få formøte med 

kontaktlærere. Klassemiljø og skolemiljø tema for møtet både før og etter felles del. Relevant tema 

med forebyggende agenda. Foreldremøtenes form evalueres fra gang til gang.  

Neste informasjon var om sammenslåing av klasser. Ved en evt. sammenslåing av klasser er dette 

for å nedbemanne, men dette er ikke aktuelt dette skoleåret. Skjevfordeling mellom andre og tredje 

trinn er en tilfeldighet pga. elever inn og ut.  

Videre tok rektor opp trafikksituasjonen og skoleveien rundt Klemetsrud skole. Han har sendt inn 

informasjon til Bymiljøetaten med innspill fra bla FAU hvor han tok opp ulike problemområder og 

forslag til tiltak. Parkeringsplassen var også et tema, hvor rektor ønsket en ny runde med vakter på 

parkeringsplassen i samarbeid med FAU pga kaotisk avlevering om morgenene. FAU oppfordres til 

å komme med forslag til tidsrom dette.  

Skolen ønsker mer innspill og engasjement fra foreldrene under språkbruk-kampanjen.  

Siste punkt var skolens økonomi, hvor rektor informerte om skolens merforbruk og plan for å 

innhente dette. Planen går over to år og er godkjent i driftstyret. Når det gjelder utbygging av skolen 

var det ikke ny info. 

 

31.  Siden sist 

 
Ny nestleder i FAU og driftstyreleder må velges fordi Guro Herje Haga må si fra seg disse vervene. 

6B velger ny klassekontakt på foreldremøtet. Ingen har meldt interesse via Facebook-innlegg. 

Dagens andre foreldrerepresentant kan ta over som leder, men FAU/foreldrene må stille med en 

representant til. Enstemmig vedtatt er Sandra J. Sortland som foreldrerepresentant til DS (da ingen 

andre meldte seg). Leder vedtas i Driftstyret. Vararepresentant er Oskar Greek. Nestleder i FAU ble 

Stina Blåtun. 

 

32. Driftsstyret 

 
Litt info fra avtroppende leder ble gitt. Bla annet at skolen har en plan for å hente inn noe av 

underskuddet allerede i vår. En miljøterapaut sluttet før jul, og skolen har kontroll på budsjettet sitt. 

Det jobbes kontinuerlig med både strategisk plan og andre temaer som bla mobbing 
 

33. Økonomi 

 



 

 

Kasserer informerer om at det er noe ryddejobb, og noe uoversiktlig. Mindre inntekter i 2019 enn i 

2018. Dette skyldes ny fordelingsnøkkel av inntekter, hvor klassene som har ansvar for 

arrangementer får 30% av inntekter til klassekassen. FAU på Haukåsen skole forteller at DS der 

donerer lønna representantene får for møtedeltagelse til FAU sin kasse. Forslaget legges frem på 

neste DS.  Dagens saldo er ca. 51 000,-. 

 

34. Språkbrukskampanje 

 
Rektor ønsker FAU skal bidra til kampanjen og VI-skole følelsen. Kampanjen fra i fjor savnet 

foreldreengasjement. Alle klassekontakter tar opp engasjementet i formøtet med kontaktlærer, og 

sørger for at det er på agendaen på foreldremøte. Vi hjelper å distribuere informasjon skolen sender 

ut om kampanjen, og oppfordrer foreldre til å engasjere seg for eksempel via Facebook-sidene til 

klassene. Man kan ha kampanjer hjemme også som støtter opp om kampanjen på skolen, spill kan 

være en fin inngangsvinkel for dette. Fint å bruke AKS-ansatte og unge ansatte aktivt, fordi de er 

ofte rollemodeller og forbilder for barna. Lærere kan synliggjøre målene i kampanjene på 

ukeplanene og oppfordre foreldre til å involvere seg. 

 

35. Årshjulet/Arrangementer  

 
Karneval er neste aktivitet, 27 februar. Foreløpig 50 påmeldte. Påminnelse om arrangementet 

kommer. Tredje trinn er ansvarlig. Alt er i rute. Talentiaden er 26. mars, ansvarlig er fjerde trinn. 

Arrangementet blir dagen før skolens Talentiade. Planleggingen er i rute. 

 

36. Eventuelt 

 
Siden sist fra AKS: Utfordring med høyt fravær å ha nok voksentetthet, det har vært 

tilbakemeldinger før jul på at barn er alene uten voksen. AKS kommuniserer både på Skolemelding, 

Facebook og skolens hjemmeside. Planer henger også inne på AKS som man kan ta. Informasjon 

må sendes ut selv om nøkkelpersoner er syke. Samarbeid skole - AKS forbedres ved å bruke 

Pipeline-metoden. AKS-ansatte er også med på møter/team en halvtime per trinn per uke for 

overføring av relevant elev-informasjon. Læringstøttende aktiviteter to ganger i uka. Står på 

timeplanene. Mer fokus på refleksjon og kompetanseutvikling blant de ansatte. 

 

Parkeringsplass-kampanje i uke 9 for å sette fokus på trygg vei rundt skolen for barna. Mandag: 

Guro og Hanne. Tirsdag: Janne og Sana. Onsdag: Monika og Peggy. Torsdag: Stina og Arijeta. 

Fredag: Rikke og Frode. Man står fra 8.10-8.40, henter vest på kontoret.  

 
 


