
Referat fra FAU-møte 20. januar 2020 

Tid: kl 19-20.30 

Møteleder: Linn Fuglestveit (5B) 

Referent: Ellen Limstrand (8A) 

Tilstede:  

Rolf 1A, Jeanette 1B, Edvard 2A, Marte 3A og 5C, Kristin 3B, Eivind 4A, Kristian 4B, Anne 5A, Linn 5B, 

Anders 6A, Gerry 6B, Anne 7A, Marianne 7B, Ellen 8A, Runi 9B, Gunn Kristin 10A, Henriette 10B  

  

Agenda: 

 

1. Informasjon fra rektor 
 

Nyttårsball: Skolen roste FAU-initiativet med bruktsalg av ballkjoler/dresser. 

I forlengelsen av dette ønsket rektor en diskusjon i FAU rundt bruken av limousiner i 

forbindelse med nyttårsball. Rektor trakk frem at skolen mener denne «tradisjonen» kan 

være grobunn til konflikt og utestengning. Skolen vil støtte FAU dersom FAU fremmer forslag 

rundt dette. 

Kommer tilbake til dette i punkt 5 i agendaen. 

 

Driftsstyrerepresentanter: FAU må velge to representanter til driftsstyret. Begge har en 

varighet på to år. Anne Mette Bakke har sagt ja til sitte to nye år. Tor Hegre vil sette sin plass 

til disposisjon. I tillegg trenger vi to nye foreldre som må meldes inn. 

 

Innad på skolen: A-gruppa (tidligere spesialavdeling) har fått midler til å pusse opp nytt 

kjøkken. Planlagt igangsatt i vinterferien. Det er også planer om utbedring av mat- og 

helserommet, men her foreligger det ikke midler per i dag. 

 

Riving av Lambertseter sykehjem: Arbeidene startet 6. januar. Skolen har ikke fått avklart 

møtetidspunkt med entreprenør. I første omgang vil man starte med innendørs riving, slik at 

vi har litt tid til å mobilisere. Rektor mener det under byggeperioden (som vil vare i to år), vil 

være nødvendig med flere trafikkvakter Rasch vei/Østerliveien. 

 

 

 

2. Oppfølging fra forrige møte: 17. mai og leirskolefinansiering 

 
Regjeringen har lovfestet rett til gratis leirskole for alle elever. Denne endring trådte i kraft i 

august i fjor. FAU-leder har stilt spørsmål til rektor om hva dette vil bety for finansieringen av 

leirskoleopphold for elevene ved Karlsrud skole. Frem til nå har det vært foreldrenes 

dugnadsinnsats i forbindelse med 17. mai som har bidratt til å dekke størsteparten av 



utgiftene ved leirskole. Hvem skal finansiere oppholdet til elevene fra nå? Vi har ikke fått en 

avklaring på dette og venter fortsatt på svar. Loven har for øvrig ikke tilbakevirkende kraft. 

 

Oppfølging: 

FAU-styret følger opp og får klarhet i dette. 

 
 
 

3. Oppfølging fra forrige møte: Planarbeid Lambertseter – Karlsrud 
 

I første stormøte for dette FAU ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle ta ansvar for å 

følge utviklingen i planarbeidet samt skrive FAUs høringsuttalelse (Rolf i 1a, Marte 9a, Snorre 

3a/5c, Eivind 4a). Hovedfokuset i høringsuttalelsen er bekymringen rundt de trafikale 

forholdene rundt Karlsrud skole. Disse vil bli omfattende dersom planene som ligger på 

bordet går gjennom. 

 

Oppfølging: 

Det vil komme nye høringsrunder i denne saken og da må vi følge opp. Det er uklart når 

saken kommer opptil politisk behandling. Arbeidsgruppen holder seg oppdatert og melder til 

styre og stormøte. 

 

 
 

4. Riving av Lambertseter sykehjem og mulig behov for økt 

bemanning av trafikkvakter 
 

Som følge av riving av Lambertseter sykehjem og en byggeprosess som vil vare i to år, er det 

nødvendig å øke tilstedeværelsen av foreldre i forbindelse med skolevei på morgenen. 

Trafikkvaktplaner er allerede sendt ut og varer til vinterferien.  

 

Oppfølging: 

Småtrinnsgruppa setter opp de nye vaktlistene som starter uka etter vinterferien med en 

ekstra vakt i Rasch vei/Østerliveien. 

 

 

5. Innmeldt sak til diskusjon: Forbud mot limousiner på nyttårsball 
 

FAU-representantene for 10. trinn ønsker en diskusjon rundt bruken av limousiner før 

nyttårsballet. Det samme gjør skolen ved rektor. Det blir fremhevet, både fra skolen og 

foreldre, at denne tradisjonen både kan virke splittende på elevene og at den kan bidra til å 

legge økonomisk press på familier. 

 

Oppfølging: 



FAU ønsker debatt rundt dette, menn mener det er riktig å ta denne etter at årets nyttårsball 

er arrangert, både for å kunne høste erfaringer og for å få mer informasjon fra ulikt hold. Hva 

mener elevene? Hva mener foreldre? 

 

Oppfølging: 

 

Vi trenger en evaluering av de ansvarlige for årets nyttårsball for å kunne fatte 

beslutningssak. Denne blir sendt ut i forkant av neste stormøte i FAU. 

 

Det oppfordres også til å lufte tematikken i de kommende foreldremøtene, gjeldende 

mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Kan vi kreve et forbud? Skal vi komme med en sterk 

anmodning? Saken tas opp som egen sak på neste stormøte. 

 
 

6. Status i trinngruppene: Trinngruppene legger frem en kort 

statusoppdatering fra arbeidet sitt 
 

Småtrinnet:  

Planlegger ski og skøytekveld. Dato satt til 11. februar. Dialog med G-sport opprettet.  

Setter opp nye trafikkvaktplaner med en ekstra vakt i forhold til tidligere, grunnet riving/bygging 

Lambertseter sykehjem. 

Mellomtrinnet:  

Ansvaret for vakter til nyttårsball 23.1  

Sykkelkveld. Dato satt til 23. april. 

Mellomtrinnsdisko: Ansvaret for planleggingen, sammen med skolen.  

 

Ungdomstrinnet: 

Nyttårsball: For første gang er det FAU som har fått ansvaret med å arrangere nyttårsball.  

Natteravner: Marte 9A og Trond 8A. 

Mellomtrinnsdisko: Ansvarlig for vakter. Mail må sendes ut i god tid til alle klasser med antall vakter 

per klasse. 

Planlegge en temakveld for foreldre med litt større barn. Vi sjekker muligheten for å få inn ekstern 

foredragsholder som kan snakke om utfordringene som ligger i det å være storbarnsforeldre; 

pubertet, karakterpress, vennskap, rus… 

 
 

 
7. Arbeid i trinngruppene 


