
Referat fra FAU-møte Klemetsrud skole 

Dato: 06.11.18 

Tid: 18:00-20:00 

Til stede: Rektor, driftsstyreleder Frank Haga, klassekontakter fra 1. trinn: Frode Nabben, Janne Sæther 

Småkasin, Anne Strand, 2.trinn: Ole Gule, Daniel Schütz, Ilham Fakher, Mette Helen Thompson, 3. trinn: 

Sandra Jeanett Sortland, Hanne Bostad, 4. trinn: Camilla Solbakken, Peggy Lillehammer, Kashaf Jamil, 

Marita Sandvik, 5. trinn: Guro Herje Haga, Kristin Saugstad Bjelland, Monica Pawlak, 6. trinn: Uzma 

Zakariya, 7. trinn: Gullborg Støldal, Aase Thomassen, Marit F. Viravong 

Saker: 

18. Godkjenning av innkalling og referat med endring av saksnummer til fortløpende 

Godkjent. 
 

19. Rektor informerer;  
Foreldreundersøkelsen 2018 
- Ønskelig med høyere svarprosent. 45,6 % har svart. Tallene er nok litt høye på spørsmålene 
som omhandler mobbing. Dette må man hele tiden ha fokus på. Hva gjør man med at en del 
svarer at voksne ikke vet eller ikke gjør noe med mobbingen. Rektor mener de må bli flinkere til å 
informere om hva som er gjort. Skolen jobber med å bedre rutiner for dette. Helsesøster i 70% 
stilling, men allikevel er det mange som svarer misfornøyd. Her kan det også være at man kan 
informere bedre, og involvere skolehelsetjenesten enda mer i skolehverdagen.  

Psykologisk førstehjelp i grunnskolen Bydelen har forfattet et skriv som ble delt ut. Dette er et 
undervisningsopplegg for bedring av kunnskap rundt psykiske lidelser og plager for både lærere 
og elever. 5. trinn er valgt ut for å gjennomgå hele undervisningsoplegget og 2. trinn har en 
enklere variant. Dette skal gjennomføres hvert år. Alle lærerne i 2. og 5. trinn kurses i dette. 
Foreldrene oppfordres til å lære mer om metoden f.eks via youtube- videoer og på nettet ellers. 
Mer info på www.solfridraknes.no 
Skolebilder og –katalog 
Neste år bør man forhandle om å få gratis katalog til alle. 
AKS-undersøkelsen 
Jobbe mer med informasjon og innhold skole-AKS, bedre faglig utvikling på AKS.  

Trivselsprogram 
Nå er uken for vennskap og inkludering og i den forbindelse starter trivselsledere som er 
kurset for å bedre trivsel blant barna. Fint å kunne jobbe forebyggende og positivt. 

20. Siden sist v/FAU-nestleder  

Skolepatrulje skal de i gang med etter å ta tatt opp med elevrådet i følge rektor. Hjerteskole er 
tildelt andre skoler, ikke Klemetsrud, så da må vi jobbe på andre vis for å trygge 
trafikksituasjonen. 

 



21. Informasjon fra driftsstyret  

Driftsstyreleder Frode Haga informerer om driftsstyret (DS). DS er kontrollerende organ i forhold 
til driften av skolen, ikke det pedagogiske. Består av foreldre, ansatte, bydelspolitiske 
representanter og rektor som sekretær uten stemmerett. DS har direkte linje til 
Utdanningsetaten. SMU er til sammenlikning ”kun” rådgivende organ. Alle sitter minst 2 år. 
Representantene får opplæring. DS skal godkjenne budsjett og strategiske plan og følge opp at 
dette gjennomføres. Gjennomgang av regnskapsrapporter og strategisk plan i de 3 møtene i 1/2-
året. DS skal følge med på hvordan elevene skårer i forhold til andre skoler og i forhold til hva 
slags mål som er satt. Ved diskrepans må rektor forklare ovenfor DS. Som SMU og FAU er DS 
høringsinstans. Tildeling per elev i Oslo 55 000 + andre tilskudd = 32 mill hvorav lønn 22 mill og 
resterende er driftsutgifter (utstyr, skyss, pc, bygg osv). Travelt for DS i nov- jan 

22. Parkeringsplassen/trafikk-kampanjen/hjertesone  

Ønskelig å begrense kjøring til skolen. Færre drosjer nå. Kan man få noe hjelp av politiet? 
Fartsdumper? Sette ned fartsgrensen? Gå-aksjoner, gå-grupper. Få foreldre mer på banen; 
kanskje skolen og FAU skal gå ut å oppfordre mer i fellesskap. Sette ned en trafikkgruppe fra 
FAU? Fint om skolen kunne motivere ekstra for å opprette gå- grupper. Gå-til-skolen-uke kan for 
eksempel FAU ta initiativ til, men enda mer motiverende og gjennomførbart hvis skolen setter 
det på ukeplanen og man lager motiverende elementer rundt det hele. Møteplasser hvor 
foreldre kan levere barna for felles gå-grupper, evt også involvere faddere for å trygge de minste 
barna. Lysvandring til skolen. Refleksuke. Foreldrekontakter i 1. og 2. trinn går sammen om å 
initiere noe som legges frem neste møte. 

23. Eventuelt  

Natteravn – hvordan få flere med å gå? Innlegg om natteravn på FAU-møte. Liste for natteravn 
som skal fylles på foreldremøte. 

Eierskap til foreldremøter tas neste gang. 

Økonomi tas neste møte. 

Disco 23/11 for 5.-7. trinn, invitasjon kommer lia denne uka. Lurt å få rektor til å legge ut på sms, 
mail og app + lekseplanen. Lurt å ha én kanal for påmelding. Bruke VIPPS. 

Julegrantenningsgruppa i gang? 

Dropbox – alle arrangementdokumenter skal inn her 

Ref. Marit F. Viravong 


