
FAU  

Klemetsrud skole 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 2. april 2019 

Sted: Personalrommet 

Tid: 18.00-20.00 

Til stede: Rektor Arild Johnsen, klassekontakter fra 1. trinn: Janne Sæther Småkasin, 2. trinn: Ole 

Gule, 3. trinn: Sandra J. Sortland, Hanne Bolstad, Kristine Storløs, 4. trinn: ingen, 5. trinn: Kristin 

Bjelland, Guro Herje Haga, 6. trinn: Ikram Celik,  7. trinn: Gullborg Sødal, Aase Thomassen 

Referent: Guro Herje Haga 

 

Saker: 

56. Godkjenning av innkalling og referat:  

Godkjent uten kommentarer. 

57. Rektors halvtime: 

Rektor tok opp endring av foreldremøtemodellen. Et møte for 1. til 4. trinn og et møte for 5. til 7. 

trinn. Da vil første del av møtet være felles med overordnet del/større tema, etterfulgt av klassevise 

deler. Skolen kan arrangere barnevakt på AKS slik at flere foreldre får kommet. Tanken er en fast uke 

høst og vår hvor man har to dager med møter, fremfor 14 møter i året slik det er nå. Utfordring er 

foreldre med flere barn på trinnene møtet arrangeres, men barnevakt-ordning kan løse det 

problemet. Kjersti Falk fra FUG som foredragsholder om foreldre-engasjement på høstens møte er 

ønsket. Positivt mottak av FAU, og rektor prøver dette til høstens foreldremøter.  Det er ønske fra 

fau om mer foreldreinnhold på foreldremøtene, mindre faglig (dette kan sendes som 

mail/ranselpost), mer tid til at foreldre kan snakke seg i mellom og med lærer(e) om miljø og 

hvordan barna har det på skolen. FAU kom også med innspill til om skolen kan undersøke litt om 

hvorfor så mange foreldre lar være å møte på foreldremøtene, det er ønskelig både fra skolens side 

og fau at flest mulig foreldre møter på de to foreldremøtene det er i løpet av et skoleår. 

Lille skolegård skal oppgraderes. Undervisningsbygg har tatt initiativ til en ny befaring og har lagt en 

plan for oppgradering. Tidsplan og hvem som tar regningen er uklart. Rektor undersøker. Forventet 

ferdigstilt til skolestart 2019-2020 

På neste elevrådsmøte skal bruk av midler fra FAU vedtas, det er foreløpig noe uklart om det er 

Vennebenk eller leker det skal gå til. 

Foreløpig veldig dårlig svarprosent på Foreldreundersøkelsen, kun 25% har svart hittil. Rektor purrer 

fra skolen, i tillegg sender Utdanningsetaten sentralt ut påminnelser. Det er kun en foreldre per barn 

som får tilsendt undersøkelsen. 

58. Siden sist fra FAU-leder: 



FAU-leder har vært på KFU foreldrekonferanse om foreldre-engasjement. Veldig inspirerende. Fint 

forum til å diskutere hva som fungerer bra og hva som ikke fungerer. Utdypes ytterligere i sak 60 og 

61. 

FAU-leder har får svar på henvendelser fra Bymiljøetaten angående Enebakkveien og 

trafikksituasjonen rundt skolen. Bymiljøetaten ønsker at skolen og elevene skal ta i bruk appen 

Trafikkagenten for at barna skal kunne gi data for å kartlegge dagens situasjon. Dette er ikke et godt 

tilbud slik vi ser det, men det jobbes videre med problemet. 

Innkjøp av skilt til skolens innkjørsel ble diskutert, og det ble bestemt å innhente forslag fra 

Elevrådet til tekst. 

Det nystartede forumet for FAUene på skolene på Mortensrud, KLMS, hadde forslag om å legge 

annenhver 17 maifeiring til området her, altså at skolene kun går i tog i byen annet hvert år. Det året 

de ikke skal gå i byen, går skolene sammen i tog på Mortensrudsiden med skolekorpsene og andre 

som ønsker. Skolene har selv egen feiring på ettermiddagen som vanlig. FAU må ta stilling til om 

dette er noe Klemetsrud ønsker å være med på til neste års 17 mai feiring. Skolen stiller seg bak det 

FAU kommer frem til. 

59. Siden sist fra DS-leder: 

Mye informasjon fra rektor på DS var samme som FAU fikk sist møte. Status på oppfølging av 

strategisk plan var på agendaen og DS gikk gjennom aktivitetspunkter tilhørende strategisk plan. 

Mange aktiviteter er påbegynt, gjennomført og under planlegging. AKS er ferdig med utbedring av 

taket og har som vanlig god drift. Felles planleggingsdag med skolen er skissert til august. I følge ny 

rammeplan skal AKS ha to plandager i året. Ellers ble det orientert om økonomi på skole og AKS, 

samt årshjul for DS og hvordan DS skal evaluere seg selv. Neste møte er i mai, og da skal søknad for 

Hudøy-komiteen behandles. 

60/61. FAUs rolle/Foreldreengasjement: 

FAU-leder oppfordrer FAU til å evaluere seg selv, samt å tenke på hvorfor er vi her og hva vil vi. Er vi 

bare en arrangementskomité? Det er mange gode ideer, men det skorter litt på 

gjennomføringsevnen. Mange klassekontakter føler det er tungt å få foreldre på trinnene til å bidra 

og vise engasjement. Det er alltid de samme som stiller. Noen prøver tvangslister med oppgaver til 

arrangementer trinnet har ansvar for, andre har prøvd vennegrupper/besøksgrupper for å øke 

samhold og engasjement. Mye diskusjon mellom hvordan få bedre engasjement og viktigheten av 

godt samspill mellom kontaktlærere og klassekontakter. På første trinn sitt foreldremøte ble et godt 

eksempel på den korte avstanden mellom klassekontakter og ledelse lagt frem, og at man faktisk har 

en påvirkningskraft når man sitter i FAU. Flere tiltak for å synliggjøre FAU ble foreslått, Sandra lager 

en liste over forslag som vi stemmer over neste møte.  

62. Eventuelt: 

Parkeringsplassaksjon uka etter påske, vakter ble bestemt i møtet. 

KLMS 24. April på Mortensrud, Sandra sender ut invitasjon. Agenda er blant annet å diskutere felles 

17. Mai arrangement i nærmiljøet med de andre skolene. 

KFU 25. April på Gamlebyen skole, Sandra sender ut invitasjon og det oppfordres til deltagelse. 

Ny SMU-representant trengs. Det var veldig tynt oppmøte på dagens møte, valg utsettes til neste 

møte eller høsten. 



17. Mai arrangementet: Komiteen har hatt møte og er i rute. Klassekontakter får spikret deltagelse 

fra andre foreldre på foreldremøtene. Nytt møte i komiteen etter påske. 

 


