
Referat fra FAU-møtet 8. mai 2018 

 

Tid: 18:00-20:00 

Sted: Lærerværelset Klemetsrud skole 

Til stede: 

 Mette Helen Thompson 1a 

 Ilham Fakher  1b 

 Hanne Bostad  2a 

 Kristine Storløs  2a 

 Gro Anna Persheim  2b 

 Sandra J. Sortland  2b  

 Camilla Solbakken  3a 

 Kristi Herje Haga  3a 

 Marit Bjørnstad  3B 

 Trine Eskeland  4a 

 Guro Herje Haga  4b/7a 

 Uzma Zakariya  5a 

 Farzana Malik  5b 

 Bente Lindahl  6a 

 

 

I tillegg var rektor til stede ved første del av møtet. 

 

Saksliste: 

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

Innkallingen og dagsorden godkjennes. 

 

2. Informasjon ved rektor. 

 Rektor orienter om skolen sitt 17. mai program, 109 barn er meldt på toget og Klemetsrud skal 

gå som skole nr. 89 i årets tog. Det blir også orientert om FAU sitt arrangement på 

ettermiddagen. 

 Det er kommet en ny skole-hjem-veileder. FAU fikk en kopi i hjemmelekse der vi skal se på 

denne og prøve å finne innspill til denne, ett tema for hvert møte. Første tema er Dialog og 

Samarbeid.  

 Rektor tok også opp hvordan skolen praktiserer elevpermisjon ved Klemetsrud. Han ønsket FAU 

innspill fra FAU på hvordan vi ønsker dette håndhevet. Oslo Kommune sier i dag at det er mulig å 

søke om permisjon fra undervisningen i inntill 10 dager. Det ble luftet syn fra begge sider, både 

innspill om liberal håndhevelse og mer strenge permisjonsregler. Rektor noterte FAU sine 

innspill, det er selvsagt skolens ledelse som avgjør og vurderer permisjon, og ikke FAU.  



3. Siden sist ved v/FAU leder. 

 Trine går av som FAU-leder nå til sommeren, nestleder er derfor ansvarlig for å kalle inn til 

høstens møte og sette agenda. De nye klassekontaktene (som er klare) inviteres til dette møtet. 

Valg til nytt FAU-styre ledes av nestleder. 

 Vi må gå gjennom vedtektene til FAU på årsmøtet, de trenger en oppdatering og ikke alle er 

kjent med disse vedtektene. Sandra går igjennom disse til neste møte. Trine lager årsberetning 

for året. Guro reviderer regnskapet så langt i år, ny revisjon kommer til høsten. 

 Parkeringsnotatet som Sanja har laget er godkjent og skal sendes ut til alle foreldre etter hvert. 

Til høsten kommer også en Trygg Trafikk-patrulje til å bli dannet slik at vi får mer fokus på 

parkeringsplassen/kjøring til skolen. FAU skal også i samarbeid med skolen sette opp faste uker 

der vi kjører fokus/parkeringsplasskampanje. 

 Dårlig renhold i gymsalen er tatt opp med rektor og brakt videre. Den ødelagte dodøren skal 

fikses. 

 AKS har utfordringer på base 1 (nede). Dette skyldes i stor grad at det er veldig mange barn der. 

Rektor skal ta opp med Monika hvordan hun oppfatter situasjonen. Nytt av dette året er at AKS 

ikke hadde eget foreldremøte, de var tilstede på høstens foreldremøte på 1 og 2. trinn, men bør 

de kanskje likevel ha eget foreldremøte? Kan være nyttig på de laveste trinnene. En 

representant fra FAU bør være tilstede på 1. trinn sitt foreldremøte på høsten for å hjelpe til å 

gjennomføre valg til FAU. 

 Det var kun en svarprosent på 50% som svarte på foreldreundersøkelsen, dette er veldig lavt, på 

tross av utallige oppfordringer fra skolens ledelse på sms. Det er på samme nivå som tidligere, 

purringene fra ledelsen har dessverre ikke hjulpet. AKS undersøkelsen hadde rundt 70% svar, 

dette er veldig bra. 

 

4. Siden sist ved driftsstyret. 

 Ikke noe nytt her siden det ikke har vært møte siden sist FAU-møte. 

 

5. Økonomi ved kasserer 

 Kasserer har startet prosessen med å få opprettet en ny konto for FAU, den vi hadde er sperret 

pga den står i en privatpersons navn. På grunn av dette lar utbetalinger vente på seg.  

Talentiaden hadde i år et overskudd på ca 5000 kr og karnevalet på ca 2500 kr. Hudøyturen har 

fått en underskudds garanti på 5000 kr. Da gjenstår det ca 20 000 kr på FAU-kontoen. 

 

6. Mobbeombudet. 

 Mobbeombudet er ønsket av FAU til å komme å prate på skolen. Vi ønsket et stormøte for alle 

foreldre og skolens ansatte. Hun hadde ikke tid nå på våren, men vi prøver å få til et møte på 

høsten. (dagen etter fau-møtet kom det svar fra mobbeombudet og vi har nå satt av 25. 

september til dette møtet). Klassekontaktene må være flinke å promotere dette møtet, det bør 

informeres om dette på høstens foreldremøter blant annet. 

 

7. Årshjulaktiviteter 



 17. mai komiteen er i rute og planleggingen går fremover. Det har vært noe utfordrende å få 

tilbakemeldinger fra foreldre på de ansvarlige trinnene men arrangementet er godt planlagt 

foreløpig. 

 Sanja legger inn informasjon om 7 klasse sitt nyttårsball i Dropox. Dette er ikke en del av 

årshjulet til FAU men det har likevel lenge vært en tradisjon. Veldig kjekt å kunne dra nytte av 

andres erfaring til kommende arrangementer. 

 Husk at alle FAUarrangementer skal legges inn i Dropbox, dette for å gjøre det enklere for neste 

trinn som skal arrangere. 

 Vi har skoleårets siste natteravn 25 mai. Fint om klassekontaktene kan legge ut på sine 

respektive klassesider da vi trenger minst 3 stk til å gå, helst 4 slik at vi kan gå 2 grupper. 

 

8. Eventuelt 

 Ingen innmeldte saker 

Neste FAU møte er 5 juni, dette er også årsmøtet vårt. Alle tar med en liten matbit hver til felles 

matbord. Vi har satt av tid 18:00-20:30. Klassekontaktene er ansvarlig for å invitere eventuelle nye 

kontakter som skal sitte fra høsten av på dette møtet og første møtet på høsten. 

 

Referent 

Sandra Jeannett Sortland, 2. trinn 

 

 

 


