
Koordineringsgruppemøte i Karlsrud Skole FAU 1. april 2019 

Tid: Mandag 1. april kl. 18-20 

Møteleder: Jan Erik 

Referent: Håkon Endresen Normann 

Tilstede: Jostein (1A), Anne Signe (1B), Per Erland (2A), Håkon (2B), Eivind (3A), Jan Erik (3B), Kristine 

(4B), Knut Andreas (5B), Nina (7A), Camilla (7B), Begard (7C), Marte (8A), Hanne (9A), Anne Lise 

(10B). 

Info fra rektor til samlet FAU  

• Karlsrud skole var representert ved rektor og FAU styret på Foreldrekonferansen 20. mars, 

arrangert av Oslo KFU.  

• Rektor påpekte at det har vært dårlig oppmøte av foreldre på informasjonskvelder. Forrige møte 

var et foredrag fra Norsk Narkotikapolitiforening (Bry deg) som var rettet mot foreldre til 

ungdomstrinnet. 

• 17. mai: Starter sannsynligvis kl. 10 med opplegg på skolen. Noe som kan diskuteres etter 17. mai 

er hvorvidt vi skal dra sjeldnere til byen for å opprettholde større aktivitet på skolen.  

• Seksuell trakassering. Dette er et tema som har fått økt oppmerksomhet etter innlegg fra 

ungdommer i Aftenposten. Skolen har gjort en mindre undersøkelse blant jenter på skolen om 

hvordan språket er mellom barna på skolen., og har fått tilbakemelding om at det ikke er så 

utstrakt blant ungdomstrinnet på Karlsrud. De har også pratet om det i klassene. 

Felles diskusjon med hele FAU (uten rektor) 

• Foreldreoppmøte: Gruppen diskuterte hvorfor det kommer så få foreldre på arrangement og 

møter på skolen. Ulike tanker ble luftet og diskusjonen kan oppsummeres i følgende 

hovedpunkter. 

o Vi (skolen og FAU) må i noen tilfeller selge inn arrangementene bedre. «Hvorfor skal 

dette være viktig for meg å delta på?» 

o Vi bør forsøke å informere om arrangementer tidligere. Noen arrangementer har vært 

kommunisert tidlig, mens andre kanskje har kommet litt sent. Hvis mulig bør datoer 

kommuniseres ved oppstart av skoleåret. 

o Kommunikasjonen om arrangementer kan nok også i noen tilfeller være mer 

omfattende. Det vil si at alle kanaler bør benyttes (e-postlister i klassene, Facebook-

grupper, Skolemelding, ranselpost). Her bør FAU ta større ansvar for å koordinere at 

disse kanalene benyttes i alle klasser.  

o Samtidig bør vi jobbe mer langsiktig med kulturen blant foreldre. Foreldre må ønske å 

delta fordi det å bidra til større fellesskap er bra for alle. Vi kom derimot ikke frem til 

konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres utover de aktivitetene vi har i dag. Dette er 

noe vi kan se mer på i arbeidet i FAU fremover.  

o Et siste punkt som ble diskutert var hvorvidt det er mulig å sørge for at oppgaver går mer 

på rundgang i klassene (vakter, kakebaking) for å rekruttere flere foreldre som ellers ikke 

deltar. 

• Marte informerte om områderegulering 

o FAU har sendt skriftlig innspill til PBU. Dette vil legges ut på skolens nettsider.  

o FAU er invitert til å delta i samspillsgruppe som skal gi innspill til PBE om 

områdereguleringen. Første møte i april 2019. 



o Innspill fra FAU-representanter: 

▪ Generell trafikksituasjon knyttet til ny bomring. 

▪ Hva slags boliger ønsker vi med tanke på demografien i området? 

▪ Mulig å bruke vår tilstedeværelse for å fremme ønske om kulturlokale. 

• Oppsummering av arrangementer så langt i 2019: 

o Ski- og skøytekveld: Fungerte bra. Sjekklisten oppdateres av Eivind og vil legges ved FAU 

sin årsrapport. 

o Mellomtrinnsdisco: Viktig å møtes, fordele oppgaver, og så gjøre det. Sjekklisten må 

ryddes opp i - spesielt fordeling av oppgaver mellom FAU og skolen. Hanne oppdaterer 

sjekklisten. 

o Nyttårsball: Burde vært flere til opprigg og nedrigg. Skolen har meddelt at den ikke 

ønsker å være med som arrangør fremover. Dette vil sette større krav til foreldre, og vil 

bli viktig at fordeling av oppgaver er avklart. Det har ellers vært utfordrende å verve 

foreldre. Ellers samme som mellomtrinnsdisco om at de som arrangerer burde møtes ved 

oppstart av planlegging for å fordele oppgaver. FAU får oppdatert sjekkliste. 

• 17. mai 

o Ingen fra komiteen tilstede, men representant fra 5. trinn mener at det er kontroll. 5. 

trinn blir bedt om å bekrefte dette overfor FAU styret. 

o Møtet vendte tilbake til diskusjon om hvordan 17. mai arrangeres. En diskusjon om 17. 

mai kan inkludere en sjekk om fordelingen av inntekter er ok slik den er nå. Også mulig å 

diskutere hvorvidt vi skal gå sammen med noen andre skoler i området de årene skolen 

ikke deltar i toget i sentrum.  

▪ Forslag: Styret tar en liten oppsummering med ledelsen i forkant av møtet, 

eventuelt med invitasjon til at FAU-representanter kan sjekke med klassene sine 

om preferanser om f.eks. hvorvidt vi skal gå sammen med andre skoler, hvor ofte 

i byen etc. 

• Sykkelkveld:  

o Styret legger ut info via e-post og Facebook til alle representanter med oppfordring til å 

dele med klassene via e-post og Facebook. 

o Styret sjekker med Morten om mulighet til å bruke Skolemelding som felles kanal, eller 

om det må avtales for hver klasse. 

• Natteravn: Inn i sjekklisten til neste år om at vi må sørge for at det hvert år er noen foreldre som 

melder seg inn. 

• AKS: Ønske om at referat fra møtet legges ut på nettsiden. Styret følger opp. 


