
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 05. november 2019 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Rektor Arild, klassekontakter fra 1. trinn; Hodo Al-Zayadi. 2. trinn: Frode Nabben, Janne 

Småkasin, Anne Strand. 3.trinn: Daniel Schutz, Marius Petersen. 4. trinn: Hanne Bostad, Sandra Jeannett 

Sortland, 5. trinn: Peggy Lillehammer, 6. trinn: Monica Pawlak, Stina Blåtun, Guro Herje Haga. 7. trinn: 

Kanwal Ahmad 

Referent: Anne Strand 

 

Saker 

 

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

 

Godkjent 

 
 

17. Rektors halvtime 
 

Neste foreldremøte, ønsket tema fra FAU er mer arbeid og prat rundt klassemiljø. Ha ulike 

vinklinger på temaet. Minimerer info fra skolen, foreldrene skal eie foreldremøtene, 

diskusjoner foreldre imellom. Invitere mobbeombudet til felles del. Høstens møte bør være i 

uke 36, så 7. trinn kan delta også, før skoletur. Vårens møte ila mars. 

Trygg Skolevei, store og små konflikter, mange sykler fort, få flere til å gå og sykle til skolen. 

Kan lærere hjelpe til å etablere gå-grupper? Spesielt på 1 og 2 trinn. Ta opp eventuelle 

konflikter og snakke om det. Det ligger trafikkopplæring i kroppsøving, øve på å gå 

skoleveien.  

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. 

 

Det kommer snart nytt fokustema fra skolen rundt «VI-skole». FAU foreslår fokus på å 

komme presis til skolen. 

Utbygging og rehabilitering, det jobbes med. Ikke noe er klart enda. 

Det er ventet tilbud fra rammeleverandør på projektor og lerret til gymsalen. Det er mulig å 

søke ASA om tilskudd, gymsalen blir brukt mye og her er det muligheter 

Trivsel-lederprogrammet går sin gang, dette er satt i system og jobbes med hele tiden, veldig 

populært. Humleblomstprosjektet jobbes det videre med til våren. Info om disse programmene 

kan godt legges ut på nett, god reklame for skolen. 

Skolen sørger for at de tradisjonelle Lussekattene som deles ut i skoletiden på Luciadagen av 

3. trinn blir bakt, Arild tar dette videre.  

Går bra på parkeringsplassen, er færre biler og færre taxier.  

Nye lekestativet er i bruk og er svært populært. Lekeapparatet i øvre skolegård er sperret. 

Arild sjekker opp.  

Leksehjelp på 1. og 2. trinn, hvorfor kommer dette i gang så sen på høsten? Lærerne har brukt 

tid på å finne gode løsninger, som passer for barna. Ønsker å ta en vurdering om barna er 

mottakelig og har ork til å sitte å gjøre lekser etter en lang dag. De laveste trinnene har ikke så 



mye lekser, så de håper at foreldrene selv kan følge opp lekser selv. Skolen oppfordrer de som 

faktisk trenger det, som skal være med.  

 
 

18.  Siden sist ved FAU-leder 

 

Økonomi; vi har et overskudd på 72 000kr. Vi har lovet tilskudd til lerret og prosjektor til 

skolen, i tillegg til skilt til parkeringsplassen. Hadde litt mindreinntekt i fjor pga 30% av 

overskuddet går til klassekassene. Vi fortsetter med denne fordelingen. Vi må også jobbe for å 

opprettholde deltagelse på årshjularrangementene våre.  

Den som har ansvar for pengekassen ved arrangementer, skal levere denne tilbake til kasserer 

eller fau-leder innen en uke etter arrangementet og alle bilag må være levert innen den tid. 

 

 

19.  Informasjon fra Driftsstyret 

 

AKS er nominert til årets lærlingsbedrift fra en lærling på AKS . Økonomien går bra på aks.  

Skolen går med underskudd per i dag, skyldes i hovedsak færre elever og for mange voksne i 

forhold til normen. Det jobbes kontinuerlig med å snu resultatet fra ledelsen. Nasjonale prøver 

har Klemetsrud gått opp i resultater. 

 
 

20.  AKS 
 

Frode prater jevnlig med Monika, mye positivt om aks. AKS har gjort en jobb og det brukes 

ikke privat mobil i arbeidstiden lenger. 

Leksehjelp på aks? Det har vært uklarheter rundt dette. Barna kan gjøre lekser, men det vil 

ikke være en voksen sammen med dem, det har de ikke resurser til. De har en del 

læringsstøttende materialer som er litt gjemt bort, få det fram og synliggjør det de gjør. AKS 

er med på møter med skolen, og det blir prioritert. Foreldre må være flinke til å levere 

ferielapper og gi beskjed når AKS ber om det. En far har tilbudt seg å legge ny grus på 

fotballbanen, men blitt forhindret grunnet sykdom. Kursene de har på aks er populære, prøver 

å finne andre kurs også. Lærerstøttende aktiviteter; Mariam som er lærling har hatt mye 

ansvar for dette, dette har vært veldig bra. Facebooksiden brukes godt, men de må minnes på 

at ikke alle bruker den ved viktige beskjeder, det legges også ut dokumentasjon og 

stemningsrapporter på gjennomførte aktiviteter her. Ønske om å ha Monika og Nina 

tilgjengelig på morgen og hele ettermiddagen dersom mulig, ute i lokalene, ikke på kontoret i 

hentetiden. Grünerløkka aks har fått mye positivt tilbakemelding, der jobbet de mye opp mot 

det skolen jobber med. Dette skulle Frode bringe videre. Ny rammeplan for aks, der det skal 

jobbes med og samarbeide med skolens aktiviteter. Veldig bra Halloween-fest!!! 

 

 

21. Evaluering av foreldremøtene 

 
Veldig fornøyd med høstens foreldremøte med ny modell. Men flere foreldre må møte opp, og 

eierskapet ti foreldremøtene er foreldrenes, ikke lærernes. 

 

22. Eventuelt 



 
Foreldreengasjement; Disco er neste arrangement, 6. trinn har ansvaret. Arrangeres 14/11 

Julegrantenning neste, 2. trinn har ansvaret her, første søndag i advent. 

 

Natteravn var veldig vellykket sist, 5 foreldre møtte opp og det var en fin tur. Neste er 

13.desember. 28.februar og 8.mai.  

 

Frode kjøper nye juletrelys. 

  

Skilt til parkeringsplassen jobbes med.  

 

 

Neste møte er 3. Desember 
 

 


