
Møtereferat fra foreldrerådets arbeidsutvalg 

Dato og klokkeslett: 26.09.2022 kl 1800 Møtet ble startet av Lars Kristian Solheim 

Oppmøte 

Lars Kristian Solheim, Ingfrid Seim(vara) 2B, Rolf Korneliussen 4A, Ellen Limstrand 8B, Marianne Ihlen 8A, Marit Maastad 2A, 

Ida Hesselgård 9A, Jenny Gliasson 9B, Nina Christelle Godin 7B, Melina Grigorion Godin 1B, Ada Aase-Bang 10A, Ida Bloèn 1A, 

Kristian Eide 3B, Kristin Dahle 4B, Bente Brusgård 6B, Sindre Bolseth 1B, Roberto Moscoco Røsnes 3A, Mattis Folkestad(vara) 6A, 

Therese Leinæs 7A, Vibeke Saltnes Olsen 5A 

Styret 

Avtroppende styret, ved Lars Kristian Solheim, Ingfrid Seim(vara) 2B, Rolf Korneliussen 4A.  

Nytt styre ble valgt, de nye styremedlemmene for FAU 2022/2023 er: Rolf Korneliussen 4A, Kristin Dahle 4B, Bente Brusgård 6B 

og Marianne Ihlen 8A. 

Agenda 

1. Åpning av møte ved styret. Avtroppende styre og representanter fra ledelsen ble presentert. Fra ledelsen var rektor Ylva 

og assisterende rektor Karen. 

 

2. Informasjon fra ledelsen – muntlig orientering 

Informerte om tilbud skolen har startet opp, skolefrokost fra 5-10 trinn etter høstferien. 

Ferietilbud for 5-10 trinn i høstferieuken, 2 timer hver dag trinndeling 5-7 og klasse 8-10. 

Samlingssted på ettermiddag to dager i uken for 5-7 og 8-10. 

Utreder forespørsel om salg i kantina for ungdommer i midttimen, ungdommer vil gjerne gjøre dette dette. Skolen 

jobber med hva og hvordan. 

Viktig at elvene selv får være med på å påvirke skolehverdagen, dette er noe de har ytret ønske om å gjøre. 

Ønske om skolegenser for ungdomstrinn, tatt opp i elevrådet. Dette er en sak som skal utredes og tas opp i FAU. 

Nasjonale prøver er gjennomført, og Karlsrud skole ønsker at flest mulig deltar. Fin og viktig karlegging nå etter endt 

pandemi, for å se hvor det eventuelt må jobbes litt ekstra. 

Skolens jobber med sin strategiske plan, fellesskapet didaktikk(tilhørighet i læringsfellesskapet). Nytt er at klassemiljø 

og fag jobbes med parallelt. Det har vært fok på pedagogisk utviklingsarbeid med lærere denne våren, og det vil 

fortsette ut dette året. 

Ansettelser, dette gjøres gjennom hele året. 

Samarbeid med FAU, ønske om å videreføre regelmessige møter mellom FAU og skolen ca en gong i måneden. Det er 

en modell som har fungert veldig bra i året som har gått. 

3. Trafikkgruppeutvalget. Bente Brunsgård orienterer om arbeidet de har satt i gang i forbindelse kartlegging av 

trafikksituasjonen rundt Karlsrud skole. Ser på ulike tiltak, hvor kan de henvende seg med innspill osv. De har fått 

tilgang til ulikt materiell og ulike undersøkelser, aktuelt materiell legges ut på Karlsrud Karlsrud din facebook gruppe. 

De er i dag medlemmer i trafikkvaktgruppa, en foresatt går ut, så de trenger en (eller flere) ekstra voksne inn.  Kristian 

Eide 3B melder seg inn i denne gruppa, det gjør også Kristin Dahle 4B. Innspill til tiltak fra andre i FAU mottas med 

takk! Arbeidet forsetter gjennom 2022/2023. 

4. Diskusjon vedrørende skolegenser. Det åpnes for innspill i denne saken etter en kort presentasjon. 

Kort om ideen: kommer fra ungdommer som går på et kurs som heter «innsats for andre». 

De har selv tegnet logo, gjort prisundersøkelser, gjennomført en undersøkelse bland ungdomsskoleelever om interesse 

for en skolegenser.  

Konklusjon fra FAU etter åpen diskusjon er at vi støtter forslaget om skolegenser for ungdomsskolen. 

Men vi vil at det undersøkes ytterligere i forhold til produsenter og pris, er det mulig med kostnadsbesparende tiltak.  

Det er også enighet om at logo/trykk må beholdes over flere år, slik at de kan skapes en markedsplass for gjenbruk(med 

kjøp og salg, eller arv). 

FAU vil at flest mulig skal ha råd til skolegenser. 

  



Side 2 

 

5. Valg av nytt styre ble avhold i enkelhet. Nye styremedlemmer for 2022/2023 er Rolf Korneliussen 4A, Kristin Dahle 4B, 

Bente Brusgård 6B og Marianne Ihlen 8A. 

 

6. Inndeling i trinngrupper og arbeidsfordeling. Avtroppende styreleder ga en kort innføring i hva en trinngruppe er, og 

hva de skal gjøre gjennom året. Deretter delte representantene seg inn i trinngrupper og fordelte arbeidsoppgåver. 

 

Neste møte 

Møtet ble avsluttet etter inndeling av trinngrupper. 

Ny møtedato blir satt når nytt styre har konstituert seg. 

 

 

Signatur  

 

              

Lars Kristian Solheim       Rolf Korneliussen 

 

 

 

 

Ingfrid Seim 


