
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 04.mai 2021 
Sted: Teams  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Rektor Arild,  klassekontakter fra 1. trinn; Darina Nygard, Sarah Haidar. 2. trinn: Simon Meesker, Guttorm Lende 

3.trinn: Even Raddum, Linn Sebro, John Kristian Schreiner. 4. trinn: Rikke Danielsen, Esen, Marianne Friis Rød, Camilla 

Solbakken. 5. trinn: Hanne Bostad, Kristine Storløs, Sandra Jeannett Sortland 6. trinn: Kristi Herje Haga, Melina Sehic. 7. 

trinn: Monika Pawlak, Stina Blåtun, Anne Strand, Cathrine Biermann 

Referent: Anne Strand 

 

 

Saker 

 

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

 

Godkjent uten kommentar. 

 
 

15. Rektors halvtime 

 

17 mai: Alle trinn på skolen kommer til å sette fokus på 17 mai, jobber med det uken før. 

FAU’s innspill fra møtet i mars er brakt videre til skolen, sanger, leker, kahoot, tatt bilder, 

tegnet tegninger, pynting, tverrfaglig jobbing, lager ulike ting i rødt, hvitt og blått. Det vil bli 

lagd filmsnutter om det som er gjort. Personvern ifht publisering av bilder på skolens nettside 

må ivaretas. Nyhetssaker vil bli lagt ut på nett og oppdatert utover uken. FAU kommer og 

deler ut is. Elevrådsrepresentant deler ut is til sin klasse. Det vil være begrensninger på 

17.mai. Det vil ikke være lov til flere enn 10 samlet ute. Litt usikkert på hvordan det blir. Kan 

komme endringer i morgen 05.05 og skolen forholder seg til dette mtp flaggheising og 

seremoni. 

Fellesaktiviteter: skoleåret er delt inn i 5 temaer, en måned var tenkt på i forhold til sykling, 

men tradisjonell sykkel»opplæring»/fokus må vente. Lærerne er informert om 

sykkeldyktig.no. Dette blir evt brukt i hvert enkelt trinn/kohort 

Avslutningstur for 7.trinn: lite sannsynlig at det blir noe av i år heller dessverre (pga Covid 

19), de på 6. trinn kan ta opp tråden etter sommer for et opplegg som var laget til i fjor. Rektor 

har ønsket en gruppe med foreldre til å være med å sette rammer for avslutningstur men det er 

ikke diskutert noe i denne gruppen i år. 

Sommeravslutning: hadde det trinnvis ute i fjor, håper å få til noe i år også 

Faddere; 7. trinn er faddere til 2. trinn for høstens skoleår, siden dette ikke var mulig å 

gjennomføre i år. Fadderordningen er etterspurt blant barna. 6.trinn er fadder for 1. trinn som 

vanlig, om alt går etter planen.  

Førskoledag: håper å få gjennomført det med lek og info på én dag, inndelt i mindre grupper, 

slik som i 2020. Planlagt gjennomført 3.juni.  

Undervisningen: fellesundervisning skjer trinnvis, det er mye kreativ og fin undervisning. 

Det er mye lærerik, inspirerende og kreativ undervisning. 

 

 

 

 



16. Siden sist – åpent forum 

 

Velkommen til nye klassekontakter!! 

4. trinn har Russefest på AKS tirsdag 11/5. Is blir fordelt på trinnene tirsdag og onsdag etter 

lærernes ønske. Darina og Sandra ordner is og leverer til skolen. Alle elever blir tilbudt is, 

etter godkjenning fra Rektor. 

Driftsstyret trenger 3 varamedlemmer. Det er en veldig liten jobb, men viktig. Varamedlem 

kan bli kalt inn til møte dersom de to faste foreldrerepresentantene ikke kan stille. Stina trer ut 

pga 7. trinn i år. Simon fortsetter, Kristi melder seg som ny. Vi mangler fremdeles 1 stk. 

 

 

17. 17 mai 

 

Skolen kjører sitt planlagte opplegg dersom det blir gjennomførbart (slik Rektor informerte 

om først i møtet). De jobber trinnvis på skolen. Klassekontaktene fra 1. og 5. trinn har hatt 

planleggingsmøte og det er ikke mulig å gjennomføre vanlig FAU-arrangment. Det ble sendt 

ut forespørsel om noen ville filme og legge ut fra 17.mai som en digital markering, men ingen 

meldte seg, så det blir ikke noe av. FAU ble enige om å lage et rebusløp i nabolagene. 

Foresatte bosatt på Brenna og Dal ønsket å bidra og Rikke fra 4 trinn ordner spørsmål og rute 

til rebus i disse nabolagene. Flere foreldre meldte seg til andre administrative oppgaver til 

denne. FAU var enige om å bruke penger fra kassen på å kjøpe inn premier til denne. Sandra 

sender søknad til områdenes Velforeninger om det er mulig med økonomisk støtte til 

arrangementet (handle inn premier). Det ble foreslått og vedtatt å lage en meny for digital cafe 

som vi kan legge ut på Facebooksiden vår for å få inn litt penger i FAU-kassen. Info om 17 

mai legges ut på trinnenes facebooksider. 

 

 

18. Årsmøtet – hva skal på agenda her? 
 

FAUs Årsmøte er 1. juni. Årsregnskap, årsberetning, gjennomgang av vedtekter, evt endre 

årshjulet. Viktig å evaluere årets FAU og vårt arbeid. Forslag om å legge 

parkeringsplasskampanjen vår i årshjulet. Dette ble støttet. I år som alle år, er alle verv åpne 

for valg. Lurt å tenke gjennom om det er noen som ønsker verv til høsten.  

 

19. Eventuelt 

Parkeringsplassen, kan vi lage tydelige skilting? Det er et stadig tilbakevennende problem at 

det kjøres for fort, for mye, det kjøres feil og etc. Parkeringsplassen er håpløst uoversiktlig. 

Søppelbilen kommer midt i skolestart på morgenen fredager, Sandra hører om Arild kan ta 

dette opp med renovasjonsetaten. Det skal være mulig å endre tidspunktet for avfallsheniting 

iflg flere foreldre.  Kan kontaineren som står på parkeringsplassen flyttes noe lengre bak for å 

frigjøre parkeringsplass (f.ex til taxi)?  



Enebakkveien er svært utrygg nå når det må krysses over veien pga veiarbeid. Sandra tar det 

opp med Hjertesoneprosjektet. Kan lærere ha faste parkeringsplasser? Sandra tar det opp med 

Arild igjen. Det har vært møte med Rektor og flere foreldre som følger barna på denne 

skoleveien, uten noen utbedring av situasjonen.  

Har trygg trafikk noe vi kan gi til de som kjører? Hjertesone har lovet, men det har vi ikke 

mottatt. Sandra følger opp. 

Har ny parkeringsplasskampanje siste uken i mai. Sandra sender ut info til FAU.  

 

Donering av bøker til skolen. Det blir sendt ut en skolemelding. Det kan leveres bøker lærer 

og lærer kontakter klassekontakter for oppdatering. Sandra skal søke sparebankstiftelsen for 

penger til evt bøker og/eller leker til skolen før neste søknadsfrist går ut.  

 

De 2 yngste trinnene er i store klasser. Det er kommet innspill fra foreldre (og til dels også 

lærere) at dette er en utfordring. Det blir forklart fra skolens side med økonomiske hensyn 

blant annet. Synspunktene bringes videre til ledelsen. 

 

Årets siste FAU-møte er 1 juni. Dette er Årsmøtet vårt. 

 
 


