
Klemetsrud skole  
 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 12. januar 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. 4. trinn: Rikke Danielsen, Hafsa Nadeem 5. trinn: Hanne Bostad, Gunn Elisabeth Hval, 

Sandra Jeannett Sortland 6. trinn: Kristi Herje Haga, Melina Sehic. 7. trinn: Monika Pawlak, Cathrine Bierman, Anne Strand 

Referent: Anne Strand 

 

 

Saker 

 

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

 

Godkjent 

 
 

2. Rektors halvtime 
 
Tverrfaglig arbeid: Ny læreplan for Klemetsrud innebærer blant annet å utarbeide et årshjul i de 

tverrfaglige temaene som skolen har kommet frem til. Det er ønskelig med innspill fra FAU 

hvordan dette årshjulet kan organiseres på tvers. Kan noen av arrangementene til FAU legges inn i 

årshjulet? De tverrfaglige temaene som gjelder i den nye læreplanen er: Folkehelse og 

Livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene vil 

fordele seg over hele skoleåret; Uke 36-43: Identitet og tilhørighet, Uke 44-51: Valg, Uke 1-7: 

Problemløsing, nysgjerrighet og skaperglede, Uke 9-16: Vi og vår verden, 17-23: Miljø og helse. 

Fulltallig FAU: Hvordan få foreldre litt mer engasjert og vil være klassekontakt og FAU 

representant. Eks fra annen skole; der man laget et system der det gikk på rundgang, trekke lodd. 

Viktig å begynne å diskutere hvordan man kan gjøre det, og begynner å jobbe inn det. Dette 

kommer bla etter at flere klasser fremdeles ikke har klart å stille klassekontakt for inneværende 

skoleår. Rektor ønsker at FAU diskuterer ulike løsninger. 

 

3. Siden sist/ DS /AKS 

 

DS: Det jobbes med strategisk plan, nytt møte i morgen og da er det budsjett som skal vedtas. 

Renovering av skolen er vedtatt tidligere i høst, nybygg skal være ferdig i 2025, og det som 

skal rehabiliteres blir ferdig i 2026. Skolen er i underskudd, men de har en vedtatt plan som 

følges for å hente inn dette, men kan ta litt tid.  

AKS: God økonomi, fortsetter med matprosjektet. Kan være vanskelig å få kontakt med de 

som jobber ved henting siden foreldre ikke har adgang til å gå inn i huset. Kan det komme på 

plass en form for «signal» eller lignende for mer effektiv henting (og avlevering)? 

 

Det ble kjøpt inn masse pepperkaker og fakler ble tent tidlig en morgen før jul, en liten hilsen 

til alle elever og lærere fra FAU som ble verdsatt. 



Det er lov med skøytebaner fra Oslo kommune, så da blir det skøytebane på Brenna, skolen 

kan også bruke denne til aktivitetsdag og lignende, her er det et lite utvalg skøyter og utstyr til 

utlån.  

FAU har fremdeles litt penger på bok, til noe sosialt om noen har gode forslag som kommer 

alle elever til skolen til gode? Ingen inntekter inn etter februar 2020, men heller ingen store 

utgifter. 

 

 

4.  Hjertesone 

 

Oslo kommune vil at alle skoler skal være hjertesoneskoler innen 2023. Målet er at det skal 

være tryggere skolevei for barna. Bymiljøetaten eier prosjektet. Klemetsrud kommet til fase 3, 

og en av 3 skoler som er kommet lengst i prosjektet. Per i dag ligger saken hos Bymiljøetatens 

ingeniører som skal vurdere tiltakene FAU har søkt om. Alle mål og innspill kommer etter 

resultat av spørreundersøkelsen som ble sendt ut til alle skolens foreldre vår 2020. Det jobbes 

med å få lagt ut litt informasjon om prosjektet på skolens hjemmeside. 
 

5.  Foreldreengasjemt 
 

Snakket noe om det sist. Vi prøver igjen med parkeringsvakter da både skolen og FAU ser at 

det fremdeles er behov for å ha fokus på parkeringsplassen. Noen er i jobb på arbeidsplassen 

og har ikke mulighet til å stille, men det er vanskelig å få foreldre til å stille denne halvtimen, 

det er ikke bare klassekontakter som trenger å gjøre denne oppgaven, alle skolens foreldre kan 

stille her, men klassekontaktene på legge ut informasjon på klassens side på Facebook eller 

annen kanal. Arild mener det har en effekt at det er foreldre som er parkeringsvaker, det er en 

hyggelig ting, og barna synes også dette er en viktig jobb. Dette er en del av 

hjertesoneprosjektet og de mål som er satt der, det er frivillig, men vi trenger mer 

engasjement. Kan det gå gjennom barna kanskje, ta dem med? Husk å legge ut på facebook, 

evt andre arenaer, bruke skolemelding. Men først og fremst må foreldre respondere når 

melding blir gitt. Ideelt sett burde det ikke vært behov for dette, men foreløpig er det 

fremdeles viktig å sette fokus på trygg kjøring til og fra skolen og en sikker arena og skolevei 

for barna mht bilkjøring på parkeringsplassen. 

 

Må søppelbil komme ca 8.30? Den skaper til tider trengsel og uoversiktlig forhold. Arild 

forhøre seg om det?  

 

FAU: hvordan få folk til å stille, frivillig? Frivillig tvang? Trekke lodd? Dette må vi tenke på, 

og få litt mer orden rundt. Det er tid- og energikrevende og alltid skulle hente inn foreldre og 

be om at det stilles opp til ulike ting som trengs. Dette gjelder hele skolegruppens foreldre 

som helhet så vel som valgte klassekontakter. Det er ønskelig med respons på henvendelser, 

man kan ikke alltid stille, og det er fullt akseptabelt, men det er viktig å gi svar tilbake. AKS 

har i mange år hatt dette som tilbakevendende problem, så situasjonen er ikke ny. 

 

6. Eventuelt 

 
- Høringsuttalelse i KFU om foreldreutvalg skal bli lovpålagt. Vet ikke hva utfallet ble. 

(mer info om saken kan leses på https://oslokfu.no/) 

- Ha noen gruppediskusjoner, når man diskuterer store temaer.  



- Ha gjerne på kamera under teamsmøter, hyggeligere å snakke når man ser hverandre.   

- Klassekontaktliste vil bli lagt ut i dropbox.  

- Neste møte er 2. mars. Uken etter vinterferien. Håper vi kan møtes på skolen, om det 

går.  

 


