
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 07. januar 2020 
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, Nadeem Hafsa. 4. trinn: Kristine Storløs, Sandra Jeannett 

Sortland, 5. trinn: Arijeta Memisi, 6. trinn: Monica Pawlak. 7. trinn: Ulrica Liljestrand 

Referent: Anne Strand 

 

Saker 
 

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

29. Rektors halvtime 
  

Ny lærerplan for skolen fra høsten av. Ligger ute på UDIR sine sider. Verdier og prinsipper skal 

gjennomsyre alt som skal gjøres. Er fortsatt kompetansemål, tydelige mål på hva elevene skal lære. 

Det leses opp noen eksempler på kompetansemål. Fagområdene er bygd opp likt. Er lagt til 

tverrfaglige emner på hvert fagområde. Mer generelle planer, ikke bare konkrete låste krav. 

Rektor og skolen liker tanken med en 1. skoledag-fest.  FAU prøver å gjennomføre dette fra høsten 

av. Skolen tar over julegrantenningen fra 2 trinn neste advent.  Arrangement på dagtid for barna og 

skolens ansatte første fredag før advent.  

Leksehjelp. Skolen har prøvd seg litt frem. Finnes på alle trinn. Det må meldes på av foreldre, det er 

bindende påmelding fordi skolen stiller med kvalifisert personell og må derfor vite hvor mange som 

deltar.  Alle kan melde seg på, men det bør være et behov. Det går an å melde seg på fortløpende. 

Blir ikke sendt ut ny påmelding.  

Loftsrud ungdomsskole. Mediene har hatt oppslag om et tøft ungdomsmiljø. Ny rektor sluttet nå 

nylig og de har ny fungerende rektor på utlån fra Holmlia fram til sommeren. Stillingen blir antakelig 

lyst ut til sommeren. Rektorene i området møtes med jevne mellomrom i KLMS. Det pågår mye 

positivt på skolen som kan nyansere bildet media maler.  

Foreldremøte til våren. Mobbeombudet kommer en kveld, 25/2. Det er et ønske om en 

kafedialogmetode etterpå, klassevis. Målet er å få et godt skole – hjem samarbeid. Kom gjerne med 

innspill.  

30. Siden sist ved FAU-leder 

Hva gjør vi med tanke på 1. skoledag-fest? Fint om klassekontaktene (og andre) kan komme med 

innspill til ideer og forslag. Ansvar er tenkt til 2. klasse, at de arrangerer med støtte fra. 7. trinn. 

Hvordan? Når? Må ta en runde på dette. Forslag om å holde arrangementet første skoleuken etter 

sommerferien, som en slags «mini 17 mai» 

31. Økonomi v/Kasserer 

 
Utgikk da kasserer ikke var tilstede. 

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


 

32. Årshjulet/Arrangementer 
 

Karneval, 3. trinn har ansvar. Dato er ikke satt. Februar / mars. Erfaringsrapport i dropbox. Talentiade 

i løpet av mars, kveldsarrangement for foreldre først, så skolens arrangement på dagtid dagen etter. 

4. trinn arrangerer. 

33. Eventuelt 
  

Foreldremøte til våren;  lærerne må være godt forberedt. Formøter er fortsatt viktig og nødvendig, 

lærerne må ta kontakt med klassekontaktene i god tid før møtet for å avtale formøter, dette kan ikke 

være læreravhengig. FAU oppfordrer også lærerne og rektor til å ringe rundt til foresatte for å sikre 

oppmøte, det er viktig at flest mulig foreldre og foresatte møter opp på foreldremøtene.  

Det er en god ide å ha noe overordnet tema, men kan være vanskelig å få med alle? Vil de fleste ha 

noe som gjelder sin klasse? Det er en utfordring for de som har barn på flere trinn, men denne gang 

må de prioritere. FAU er litt delt i synet på et stort felles foreldremøte med mindre fokus og tid ti 

hvert enkelt trinn, men vi melder tilbake til rektor at vi er positive og nysgjerrige på hva de tenker.  

Ønskelig med mer informasjon fra og rundt AKS, AKS-ansvarlig melder tilbake.  

Det kom spørsmål om det er nødvendig for FAU å møtes hver mnd, er annen hver mnd bedre? Tenk 

på saken. Dersom det er lite innhold på møtene, er det kanskje ikke nødvendig? Alternativ kan det 

meldes inn flere saker/temaer til møtene, det er mye å ta av og stort potensiale for både forbedring, 

forebygging og opprettholdelse av det som er bra. 


