
FAU-møte mandag 17. januar 2022 

 

Karlsrud skole KL: 20.00 

Til stede: Linda Tvedt, Marianne Schulstad, Line Endresen, Knut Rygh, Bente Brusgård, 

Therese Leinås, Sine Christensen, Fredrik Birkeim Arnesen, Carina Orfjell, Ida Hasselgård, 

Jenny Eliasson, Viktoria Gjertrud, Gry Klepp, Vibeke Olsen, Lasse Solheim, Ingfrid, Rolf 

Korneliussen. 

 

Åpning av møte ved FAU-leder Lasse. 

 

Assisterende rektor Heidi Eynden orienterer om sak 1 til 5 under. 

Sak 1: Skolens håndtering av Covid- situasjonen. 

Gult nivå i Osloskolen, skolen driver med kohorter og faste områder i friminutt. 

Ball og disko er utsatt, fordi skolen ønsker at flest mulig kan delta. Ny dato for disse 

arrangementene vil komme.  

 

Sak 2: Nyheter vedr bemanning 

Det kommer en ny leder for 1-4 trinn som erstatter for Heidi, hun starter innen 1 April. 

Skolen har ansatt en miljøarbeider, som skal starte førstkommende mandag. Han skal i 

begynnelsen fokusere på 8 trinn. 

Skolen ønsker å ansette en kokk, og er i en prosess rundt dette. 

 

Sak 3: Budsjettsituasjonen 

25 færre elever i år enn i fjor. Skolen er nødt til å gjøre budsjett kutt. 

Hvilke prioriteringer blir gjort? Styret vil diskutere prioriteringer i neste møte med ledelsen, 

og komme tilbake med informasjon rundt dette. 

 

Sak 4: Plass relatert: Spesielt fokus rundt 7 klasse som går fra 3 til 2 klasser fra neste 

skoleår. 

Det blir to store klasser for disse elevene neste år da det er nå 66 elver på trinnet. Skolen vil 

dele de i tre i enkelte fag. 

Årsaken til at de ikke kan fortsette i tre parallell, er på grunn av plassmangel på skolen. 

Erfaringsvis slutter 5-6 elever ved overgang til ungdomstrinn, og ledelsen finner overgang til 



2 klasser er forsvarlig, noe som også ble støttet av andre FAU representanter som har erfart 

det samme.  

 

Sak 5: Sosialt og klassemiljø 

Elevundersøkelsen blir gjennomført fra 5-10. Den viser god trivsel og lite mobbing. Skolen 

ser at de har potensiale til å jobbe mer med motivasjonen til elevene. Skolen ser på dette som 

en stor utfordring.  

Elevmedvirkning skårer skolen dårligere på enn ønskelig. Skolen jobber videre med denne 

problematikken.  

Trivselsundersøkelsen 1-4 resulterer i høytrivsel og høy motivasjon. De er ikke like fornøyde 

med leksene. Skolen skal se på hvilke lekser de får. 

Skolen ønsker forståelse for at det er mye informasjon skolen ikke kan gå ut med. Det vil si 

taushetsbelagt informasjon om hvilke tiltak de setter inn i ulike klasser. De understreker at 

mye av arbeidet som skjer i forhold til klassemiljø nettopp er taushetsbelagt. Sakene er ofte 

komplekse og kan være vanskelige å løse. Skolen ønsker at Fau bidrar med å kommunisere ut 

til foreldre, at det er best at de voksene står samlet når ting blir vanskelig. 

 

Sak 6: Skolens driftsstyre? 

Skolen trenger et nytt medlem i driftsstyre. 

Fredrik Birkeland, representant fra 7a melder seg til dette vervet. 

 

Sak 7: Styret informerer: 

Første FAU-møte for årets FAU var kalt inn veldig sent i høst av forrige FAU, og styret har 

konkludert med at første oppstartsmøte for FAU på høsten må være tidligere enn det ble i år. 

Styret skal sørge at oppstartsmøte for neste FAU til høsten er tidligere.  

FAU har stilt spørsmål til skolen om 17 mai. Har skolen en plan B dersom det ikke blir 

normal 17.mai feiring? Avventer svar. 

6 klasse skal initiere en 17 mai komite som skal planlegge for at årets feiring går som normalt. 

Det var en kort diskusjon hvordan 17 mai eventuelt skal organiseres i fremtiden? FAU ble 

enige om at det skal legges frem ulike alternativer til diskusjon og konklusjon til neste FAU-

møte.  

Vaktliste ordningen for trafikkvaktene må ses på en gang nytt. Det er dårlig oppmøte. 

Styret ber alle klasserepresentantene til å promotere dette på sine plattformer. 



FAU fremmer forslag til å kutte ned på en post, og muligens utvide høyere opp i 

klassetrinnene, slik at det blir færre vakter per år. FAU Representantene sender ut lister, tidlig, 

med reminder rett før. Forslag vedtatt. 

Sosialkontakter, ordningen fungerer ikke så godt og rollen praktiseres veldig ulikt mellom 

klassene. Hva kan vi gjøre for å bedre dette? FAU ønsker at FAU representantene fremmer 

dette på foreldremøtet. FAU ser videre på andre tiltak også, kanskje ordningen bør settes i 

system? 

 

Sak 8: Trafikk – etablering av en trafikkgruppe 

Er det en mulighet og etablere en trafikkgruppe som kan jobbe med å søke og identifisere 

langvarige tiltak. Representantene er positive til dette. 

Trafikkgruppe etablert: Knut M Rygg, Bente Bruusgaard og Line Andresen. 

 

Innspill fra representanter: 

 

Muligheten for fremmedspråk, hvorfor tilbyr skolen bare to av tre språkfag? 

Styret skal diskutere dette videre med ledelsen og komme tilbake til FAU. 

Ball for ungdomstrinnet blir 10 mars, mellomtrinnet må skaffe vakter til arrangementet. 

Det er laget foldere for hva en sosialkontakt har ansvar for å gjøre, disse bør finnes. Styret 

skal forsøke finne dette.  

 

Status fra ulike trinngrupper: 

 

Ungdom: Fastsatt dato fra ball 10 mars. Jobbet med nattravn, gruppen har tatt kontakt med en 

tidligere representant og fått lister. Slik at skolen kan prøve å rekruttere nattravnvandring etter 

påske.  

 

Mellomtrinn: Disko er utsatt, kommer tilbake med ny dato. Innstilt på å få gjennomført før 

påske. Skal sette saman en 17 mai komité. 

 

Barnetrinn: Fått ut trafikklister. Ikke fått gjennomført skikveld eller skøytekveld. 



Snakket med Bo om aks, generelt om trivsel osv.  


