
Referat fra FAU-møte Klemetsrud skole 

Dato: 08.01.19 
Tid: 18:00-20:00 
 
Til stede: Rektor, klassekontakter fra 1. trinn: Frode Nabben, Janne Sæther Småkasin, Anne Strand, 

2.trinn: Ole Gule, Daniel Schütz,, 3. trinn: Sandra Jeanett Sortland, Hanne Bostad, 4. trinn: Camilla 

Solbakken, Peggy Lillehammer, 5. trinn: Guro Herje Haga, Kristin Saugstad Bjelland, Monica Pawlak, 6. 

trinn: Ingen, 7. trinn: Gullborg Støldal, Bente Lindahl, Marit F. Viravong. 

Saker: 

32. Godkjenning av innkalling og referat  

Godkjent. 
 

33. Rektor informerer  
Lekeplass nedre skolegård. Det er fjernet lekeapparater av sikkerhetsmessige årsaker. 
Klassesett med leker som kan lånes. Skolen må selv sørge for nye lekeapparater fra eget 
budsjett. Mulig å søke div stiftelser (Sparebankstiftelsen bl.a.). Trivselsledere kan kanskje 
kompensere noe for dette svinnet. 
1.klassingene leker i nedre skolegård 1. halvår. Fra nyttår får de leke på begge plasser, de 
kan velge selv. 
Rektor synes P-plasskampanjen var positiv og synes det var interessant at køen var rett før 
og etter 0830. 
Brøyte-avtale med Undervisningsbygg. Ved over 4 cm brøytes det. Viktig å melde avvik hvis 
brøytingen ikke er bra nok. 
Er skolen interessert i å bidra til oppstart av gågrupper? Ja, det vil skoleledelsen bidra med 
sammen med klassekontaktene. Prøves ut på 1.-2. trinn. Rektor tar kontakt med de aktuelle 
lærerne. 
Assisterende rektor Marit Ekernes begynner i ny jobb som rektor på en annen skole, siste 
arbeidsdag på Klemetsrud er 15/2-19. Det har kommet noen godt kvalifiserte søkere. 
Ansettelsesprosessen vil ta litt tid og dermed noe tynn bemanning i ledelsen en stund 
fremover. 
Spørsmål om det er vanskelig å få ansatt lærere i vikariater på Klemetsrud. Rektor kjenner 
seg ikke igjen i dette. Kortere vikariater er det vanskelig å dekke med lærerutdannede, men 
det er viktig at foreldre gi tilbakemelding hvis de synes barna ikke følges opp som de burde 
av denne grunn.  
Talentshow på dagtid organiseres av skolen, Michaela og Karl Gustav har hovedansvar. Dato 
for eventet koordineres med 4 trinn som har ansvaret for arrangementet på kveldstid.  Blir 
iløpet av mars/april. 

34. Siden sist v/FAU-leder  

Mus observert inne på skolen og AKS. Dette meldes avvik på fra skolen. 



Sandra har fått tilbakemelding om at bymiljøetaten vil se på om det er mulig med redusert 
fartsgrense utenfor skolen (Enebakkveien) eller andre tiltak. Bymiljøetaten har ansvar for dette 
og følgelig vil dette ta tid. 

Sandra og Guro setter seg sammen med skolen for å søke midler fra diverse legater/stiftelser til 
innkjøp av nye lekeapparater. 

35. Økonomi 

Beholdningen p.t. er 61739,- . 3000,- er bevilget til elevrådet, men de har ikke kommet med 
ønsker om hva dette skal gå til. Bente lager oppsett av hva vi har fått inn på de forskjellige 
arrangementene. Huske at 30% skal trekkes ut til trinnet som arrangerer. Hudøykomiteen ønsker 
fast støtte på 10.000,- fra FAU , men det kan være vanskelig for FAU som har så variabel og 
uforutsigbar inntekt. FAU foreslår å ta dette opp fra år til år for å sikre at det blir nok midler til 
Hudøytur når man har oversikt over andre støtteordninger. FAU vedtar at det kan innvilges 
underskuddsgaranti inntil et visst beløp som vedtas neste FAUmøte. Alle høstens FAU-
arrangementer gikk med overskudd. Årsregnskap skal skrives i januar, Bente ordner dette til 
neste møte når alle arrangementer fra 2018 er ferdig oppgjort. 

36. Felles FAU-forum Mortensrud (KLMS) 

30/1 på Stenbråten. Mange ser ut til å være interessert. Agenda er generelt samarbeid, ikke 
primært overgang fra barne- til ungdomsskole. Gi beskjed til FAU-leder Sandra om ønsket 
deltakelse. 

I tillegg så er det fellesmøte FAU for vår skolegruppe A; 6/2, fint om noen vil delta. Sandra sender 
ut innkalling. 

37. Evaluering av P-plasskampanjen 

Viktig at alle som kjører til skolen tar hensyn og kjenner til reglement for å slippe av barna. Bilen 
skal parkeres. Taxiene som kjører barn må også forholde seg til sikkerhet, det gjelder også 
foreldre som kjører taxi. Ansatte ved skolen oppfordres til å parkere langs muren når det er ledig 
der. Siste liten kjøring er ikke greit. Viktig å sikre at alle kjenner reglene. Onsdag gikk fint, men 13 
biler etter ringeklokka… Viktig å skjerpe inn respekt for viktigheten av å være presis/i tide. Bør vi 
ha ekstra fokus på dette i FAU og på skolen? Konkurranse mellom klasser om hvem som er mest 
presise? Holdningskampanje? Det er viktig at tilbakemelding gis de det gjelder. Saken diskuteres 
videre neste møte også med rektor. Skolepatruljesaken tas også videre.  

38. Tilbakemelding på høstens foreldremøter 

Ideer: Felles møte for hele skolen ½ time først og så gå i klasserom klassevis. Ringe rundt til 
foreldre før møtet. 

39. Evt. 

Dato for karneval; 1. eller 15. mars. 3. trinn gir beskjed. 17. mai arrangeres av 1. og 5. trinn. 



Neste møte er 5/2.      Ref. Marit F. Viravong 


