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Referat fra FAU-møte tirsdag 07. mai 2019 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  
Tid: kl. 18.00-20.00  
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Sandra Jeannett Sortland, 4. trinn: Peggy Lillehammer, Marita Sandvik, 5. trinn: Guro Herje Haga, Monica 
Pawlak, Kristin Bjelland, Marita Bårdsen 6. trinn: Naz Ajmal, 7. trinn: Bente Lindahl 
Referent: Ole Gule 
 

Saker 

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

Godkjent 

 

64. Rektors halvtime 

Rektor informerer: 

Rektor hadde tatt opp forespørsel fra KLMS i Elevrådet om vi skal være med å gå lokalt annet hvert år og i 

byen annethvert år i 17 mai tog, dette for å blant annet vise tilhørighet til bydelen. Elevrådet var delt, 

noen positive andre ikke. Dette må diskuteres litt mer, også med de ansatte på skolen.  

Etter innspill fra forrige faumøte, hadde rektor undersøkt litt hva som har vært vanlig praksis ang 7 klasse 

tur og deltagelse for lærere på denne. Det ble sammen med Rektor bestemt at det settes sammen en 

liten gruppe som kan diskutere dette videre og kanskje lage en liten veiledning og finne felles rammer og 

forventninger for denne turen som er tradisjon for 7 trinn. Gruppen består av Rektor, Guro, Peggy og Ole. 

Elevrådet har fått 3000 kroner fra FAU og dette ønsker de å bruke på å fylle lekekassene. Vennebenk er 

også tenkt satt opp på skolen, og skolen administrerer dette selv. 

Klemetsrud skole er blitt Humleblomstskole som en av 10 skoler i landet. Elever og ansatte skal kurses i 

hva dette innebærer og alle synes dette er kjempemorsomt å få ta del i. 

Det blir felles foreldremøte til høsten; 1-4 trinn 10 september og 5-7 trinn 12 september. Kjersti Falk fra 

FUG kommer begge kveldene for å holde foredrag om foreldreengasjement. Vi gleder oss stort til dette! 

Invitasjon sendes til alle skolens foreldre og foresatte. 



Neste fokusområde for skolen er Klemetsruds natur, det handler om hvem vi på Klemetsrud er som skole 

(for eksempel hvilke tradisjoner vi har), hvordan vi vil ha det på skolen vår og hva som er viktig for oss. 

Samtidig skal naturen rundt skolen tas i bruk til læring om hvordan skal naturen rundt skolen være. Varer 

fra 20 mai og ut skoleåret. Foreldre og FAU ønskes velkommen til å komme med innspill. Vi skal ha felles 

retningslinjer for voksne på skole. Det blir tverrfaglig bruk av dette fokusområdet. Bruk av tradisjoner. 

Det kom spørsmål om hvordan foreldre skal kommunisere med AKS, hva ønsker de? Rektor hører med 

AKS hva som er best praktisk. 

65. 7-klassetur 

Ble tatt opp med Rektor (se punkt over) og det er satt ned en arbeidsgruppe på dette. 

66. Siden sist ved FAU-leder 

Det har vært møte i KLMS-forumet, møtet var på Mortensrud skole denne gangen. Det ble snakket litt om 
hva som er status på de ulike skolene. Stenbråten har litt prosjekter på gang med bla gratis frokost et par 
dager i uken, Mortensrud skal også bygges nytt etter hvert, og Lofsrud fortsetter den svært positive 
trenden med å tilby enda mer åpen skole på kveldstid. Vi snakket om felles Natteravnforum, og om at vi 
kanskje skal se på felles forslag til gjennomføring av stormøter/temamøter. Ønskelig at skolene blir mer 
kjent på tvers. 17 mai deltagelse i Mortensrudområdet ble også diskutert, de andre skolene er veldig 
positiv til dette. 

Møte i vår skolegruppe, A hos KFU har også vært i denne perioden. Det var det fokus på nettvett, og 
politiets nettpatrulje var blant annet til stede og informerte om hva som er (dårlige) trender blant de 
unge nå om dagen. 

Flere fra FAU bær være med på disse møtene, KLMS har 4 møter i kalenderåret, KFU har 5. 

Klemetsrud gikk Natteravn 3 mai. 5 stk møtte opp og vi var to grupper som gikk. 

Vi ønsket også to nye klassekontakter velkommen i FAU, Marita i 5B og Naz i 6A 

67. Økonomi ved kasserer 

Bente fortalte at vi fremdeles har overskudd på FAU-kontoen, alle arrangementer så langt i år har gitt 
overskudd, noe mindre i år pga 30% av overskuddet går direkte til arrangerende trinn.  

Kasserer oppfordrer alle trinn til å ha klassekasse og FAU oppfordrer videre til å tenke på inntjening til 7-
klassetur allerede fra 1 trinn. Hvordan de ulike trinnene vil spare penger til dette, er valgfritt. Dugnad er 
en måte, loddsalg på klasseavslutninger er et annet forslag. 

FAU har lyst å støtte minst 1 ting for barna på skolen hvert år, (så langt det økonomisk lar seg gjøre), dette 
skal vi få med i vedtektene.  



Forslag for i år er å kjøpe nytt Piano til skolen, Rektor er forespurt om dette er av interesse. Andre ting er 
bøker til biblioteket og/ eller utendørs sjakk. Rektor undersøker om dette er av interesse for skolen og 
barna. 

68. FAU-engasjement/ foreldreengasjement 

Kjersti Falk kommer på høstens felles foreldremøter for å snakke om foreldreengasjement, vi håper alle 
lar seg inspirere av dette. Ellers skal FAU utarbeide en liten forslagsperm med lavterskel-arrangementer 
som foreldre kan dra i gang etter skoletid på de ulike trinnene. Helt enkle forslag, men ferdig utarbeidet 
for å gjøre terskelen enda lavere for å få i gang noe felles. FAU ønsker mer engasjement fra foreldre, ikke 
bare de samme som bidrar. Alle typer engasjement er ønskelig; vennegrupper, oppmøte på 
foreldremøter, sosiale aktiviteter, tilstedeværelse for barnas aktiviteter og så videre. FAU skal jobbe 
videre med dette til høsten.  

FAU ønsker også å være et synlig FAU og vil prøve å være mer synlig både for barn, foresatte og ansatte 
fra høsten av, vi vil at alle skal vite hvorfor vi har et FAU og hva vi faktisk gjør. FAU bør også ta en 
egenevaluering; hva ønsker vi å oppnå, og hvorfor? 

69. 17 mai 

Arrangementet er i rute og arrangerende trinn jobber innherding for å komme i mål. 

70. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

 


