
Referat FAU møte 1.2.2016  

Tilstede: Espen Eriksen (1c), Lisbeth K. Molstad (6a), Tor Heigre (4b), Ragnhild Wie Andersen (9a), 

Eirik Aure (2a), Janne Sandberg (4a), Kathrine Larsen (5a), Terje Lie Pedersen (8a), Karl G. Rosenberg 

(2a), Marianne Main-Halvorsen (4c), Kristin Karlstad (1a), Ann Lill Asperud (9b), Siri Nilssen(6b), 

Camilla Laache (2b), Beate Lorvik (spesialklassen/5b), Marte Baumann (5b), Tone Aunan (7a), Elin 

Mathiesen (3b), Mette Støren (1b), Annette Bull (3a), Svein Eidså (7b), Siv Merete Andersen (10a) og 

Kjetil Langgård (2a). 

1. Informasjon fra rektor Morten Relbo 

 Informerte om at Its learning vil bli gjennomgått på foreldremøtene. 

 Ønsker at trafikkgruppa tar tak i trafikksituasjon rundt skolen, at flere foreldre stiller opp i 

vester og snakker med foreldre som stopper foran skolen og skaper farlige situasjoner. Det 

har blitt bedt om mer regelmessige politikontroller (fartskontroller og stopp for 

fotgjengerfelt). Rektor vil ta direkte kontakt med trafikkgruppa. Det ble kommentert på at 

det er stor forskjell når det er fri på Lambertseter videregående. Rektor bekreftet at det er 

kontakt mellom Karlsrud og Lambertseter videregående om trafikksituasjonen. 

 Med henvisning til Trygg Trafikk, vurderte skolen videre at det klokeste var å ha sykkelprøve i 

5. klasse, og når dette er gjennomført kan elevene sykle selv til skolen. Skolen vil holde fast 

på våren i 5. klasse. Ba om FAUs tilbakemelding/anbefaling..«Mitt valg»: Lærere og 

assistenter har fått opplæring i dette programmet og det er utarbeidet en håndbok som 

brukes i undervisningen. Gul ok er for 1. – 4. trinn, blå bok for 5. – 7. rinn, grønn bok er for 8. 

– 10. trinn. Rektor og FAU har fått spørsmål rundt erfaringer med programmet ”Mitt valg”. 

FAU viser til at programmet er relativt nytt for skolen, det samme bekrefter rektor. Det er 

derfor vanskelig å ha en utdypende formening om erfaringer av programmet på nåværende 

tidspunkt. Skolemiljøet på Karlsrud er godt og det er gode tall på elevundersøkelsene. Veldig 

bra i de fleste klasser. Programmet ble innført fordi man hadde et ønske om å ha et verktøy 

som brukes over hele skolen. Vil ivareta tema som ungdom og rus. Gi elevene balast. 

Programmet er forebyggende og er brukt med godt resultat av andre skoler. I 1. – 4. klasse 

blir det gitt fokus på dette i lunsjpausen, samtidig som det ikke skal forstyrre spisingen. Man 

har tatt litt av norsk, samfunnsfag og KRLE for å tilrettelegge for «Mitt valg». Ligger 

presentasjon på «Mitt valg» sin hjemmeside. Gir innblikk i tematikk. På forespørsel om «Mitt 

valg» i tillegg til multikulturell toleranse, unge og alkohol også tar opp respekt og 

kommunikasjon mellom jenter, gutter, samtykke problematikk, osv. kunne ikke rektor gi 

umiddelbart svar, men regnet med det og ville komme tilbake til dette. 

 Resultater for nasjonale prøver 

Nasjonale prøver for 5. 8. og 9. trinn innebærer skriftlig (på PC) / lesing i engelsk og norsk, og 

regning. Prøven kartlegger grunnleggende ferdigheter. Veldig gode resultater for Karlsrud 

etter siste prøve, spesielt 8. klasse.  

 Nyttårsball: Rektor takket for innsatsen på ballet. Skolen vurderte dette som et flott 

arrangement for 8. – 10. klasse. Nyttårsballet forløp meget rolig for seg, ifølge rektor, og 

deltakende elever så ut til å hygge seg. Veldig stort for elevene. Samtidig har skolen 

observert at dette kan ta av. Spesielt på kjolesiden. Skolen ønsker tilbakemelding fra FAU om 

man skal forholde seg til det samme formatet, eller om man skal avvikle nyttårsballet og 

arrangere noe annet, f.eks. eksamensfest. Dersom FAU vil at skolen skal holde igjen, gjør de 



det. Kan ikke utelukke at noen føler press på å ha fin kjole. Tror at siden det er tre klassetrinn 

som er med roer dette noe. Videre at dersom det er ønske om en endring, bør det skje i 

dialog med elevrådet snarest. Det vil ikke fungere i november når man begynner å planlegge 

et nytt ball. Rektor bekreftet at det ikke er et system der man må bli invitert for å komme. 

Det er åpent for alle. Det var få som ikke var der, 2 – 3 på hver klasseliste. Viktig at FAU har 

en holdning til det.  

 

Kommentar fra FAU-leder: FAU-leders oppfattelse etter at rektor tok temaet opp, er at ingen 

av de deltakende FAU-representanter på nåværende tidspunkt mener det er behov for 

endringer vedrørende nyttårsball rundt tidspunkt for arrangement, skoleballets innhold eller 

kjolevalg. Det må derfor oppfattes slik at de deltakende FAU-representantenes generelle 

formening er at dagens arrangement ikke er et problem for elevene og foreldrene på skolen 

og at det ikke er nødvendig med anbefalinger rundt valg av kjoler. Det henstilles til å høre 

med elevrådet om dette medfører riktighet. Kan rektor påta seg oppgaven med 

kommunikasjon med elevrådet om dette temaet? Spesifikke henvendelser, ta kontakt der 

det er mest hensiktsmessig slik at man får raskt svar, f.eks. forværelse eller postmottaket på 

skolen. 

 

 Skøyteis. Det er skolens ansvar og gjøres av vaktmester. Fotballmålene på banen ble nylig 

boltet fast i bakken og de kan derfor ikke flyttes. Enten må man lage en liten bane, eller 

inkludere målene som kan være farlig.  Flere ting som spilte inn på at det ikke ble skøyteis i 

forrige kuldeperiode. Hvis det blir en ny kuldeperiode vil det vurderes på nytt. Det er isbaner 

flere steder i bydelen, f.eks. på Lambertseter skole og vgs.  

 

2. Økonomi. Kjetil Langgård, FAUs kasserer, informerte om at FAUs økonomi. Det ble redegjort 

kort om tilskudd og kostnad rundt leirskoleopphold og 17. mai komiteens innestående beløp 

muntlig av nåværende kasserer. Det ble både informert om tall fra 2014 og 2015. 

Kontantbeholdningen er nå ca. 6000 og ca. 7000 på konto. Man venter på regnskap fra 17. 

mai i fjor. I følge representant fra 6b skal regnskap være på vei. 

 

3. Leirskole. Gjentakende diskusjon rundt dekning av kostnader til leirskole for 7. klasse. Det er 

ikke klart hvor mye som må samles inn når man har trukket fra det skolen bidrar med og det 

som samles inn på 17. mai. Det som er klart er at uavhengig av inntjening på 17. mai er det et 

mellomlegg som må betales. Mellomlegget varierer med vær, om det er to- eller treparallell 

og om Karlsrud går tog i byen eller på Karlsrud. Det ble nevnt at andre skoler har flere 

arrangementer som genererer penger. Man kan kanskje tenke seg et inntektsbringende 

arrangement for 1. – 7. klasse før sommeren?  

 

Det må tas stilling til om man vil at barna skal én uke på Brennabu. Det er mulig skolen har 

forpliktet seg til Brennabu noen år fremover.  

 

Vedtak:  FAU styret kommer til å formulere et skriv om ønske om å arrangere en sommerfest 

primært med hjelp fra foreldre/foresatte 1.-7. trinn. Inntektene går til FAU. Hensikten er å 

bidra til den økonomiske delen som foreløpig viser at vi kan stå ovenfor utfordringer og at 

det skal en del til for å oppnå det nivået som er nødvendig for å kunne tilby alle den samme 



turen og det samme tilbudet videre i fremtiden. Skolen har tidligere vært inne på at turen til 

Brennabu er en tur elevene setter veldig stor pris på og at det er en flott opplevelse for 

elevene og lærerne. Det er en blitt en fin og hyggelig tradisjon. 

Det ble forelått en håndsopprekning av FAU-leder om å arrangere sommerfest. Det var ikke 

stemning for det.  

 

Kommentar fra FAU-leder: FAU-leder henstiller alle FAU-representantene om å bidra til å 

finne positive løsninger, blant annet ved å vise at vi kan avklare flere saker når de er aktuelle 

og når de faktisk blir tatt opp. Det er viktig å kunne ta klare og evt. raske beslutninger og 

standpunkt innimellom! Vi kan ikke "dvele" ved alle avgjørelser 

 

Vedtak: Styret lager en tekst rundt dette som deles med klassene, 1. – 6. klasse. 

Klasserepresentantene tar dette videre til klassene. Representantene sjekker med klassene.  

 

4. 17. mai 2017. Det legges opp til møte med 5. klasse 10. februar etter foreldremøtet. Mål er å 

lage en arrangementskomite. Ulike grupper som foreldre må melde seg til. Kortterminaler 

må tas gjennom FAU-styret. Tips og råd mottas med takk. FAU-representanter fra 6. klasse 

har fått overføringsnotat fra 17. mai-komiteen 2015. 

 

5. FAU-gruppene 

AKS. Møte gjennomført med AKS-lederne og Bo, i desember. Det ble snakket om påmelding 

og organisering av noen av aktivitetene, f.eks. skiskole og svømming. Skiskolen ble fulltegnet 

med en gang. Ikke alle som ønsket kunne delta. AKS informerte om at de har liten innflytelse 

på organiseringen. Måtte avgi dobbelt så mange ressurser som de gjør på AKS til vanlig. 

Dette gjør en øking av antallet vanskelig. Organisering av «jente»- og «gutte»-aktiviteter ble 

tatt opp. Det nye taket på 25 % på halvdagsplasser som var nytt av året. AKS prøver ha 

opplegg for 3. og 4, klasse slik at de ønsker å være på AKS.  

 

Det kom tilbakemelding at man så flere aktiviteter på AKS enn tidligere. Dette var positivt. 

Vårshow ble trukket frem som et godt eksempel. Gruppa ble bedt om å finne ut hvor mange 

av jentene og guttene i 3. og 4. klasse går på AKS. 

 

Klasserepresentanten for 1a hadde fått tilbakemelding om at flere førsteklassebarn synes det 

er for mye støy i kantina, og trives ikke der. Kunne man finne alternativer? Dette ville bli tatt 

videre med AKS i neste møte.   

 

Sosialgruppa. Akkurat gjennomført nyttårsball. Positiv giv rundt det. Kjenner ikke igjen mye 

av skriveriet som har vært i pressen. Gruppa skal evaluere arrangementet. Innkalling til 

vakter gikk smertefritt. Tar gjerne imot innspill på dette. Det er en overdrivelse at «alle» har 

dyre kjoler. Kanskje man allikevel kan gjøre noe holdningsskapende rundt det med kjoler og 

jobbe med neste års arrangementskomite. Mellomtrinnsdisko, 3. mars. 8., 9., 10. trinn skal 

bidra til arrangementet. Kaker fra 5. – 7. Alt er i rute. Elevrådet er i gang og invitasjoner er 

snart på vei ut. Skolen ønsker at det ikke skal være inntektsgivende (25 – 30 kroner inngang). 

Lav terskel. Overskudd fra i fjor kroner gikk til 17. mai-komiteen.  

 



Natteravn. Har ikke gjennomført møte. Alt går sin gang. Litt vanskelig å få folk til å gå på 

vinteren, men det er vanlig. Har gått fint i høst, og forventer at det skal gå bra til våren også. 

Vaktlister sendes de som registrerer seg på e-post.  

 

Kommunikasjonsgruppa. Har hatt et møte. Bl.a. om Its learning og hva slags informasjon 

som kan/skal ligge der. Snakket om en nettvettkveld. Dette skal følges opp. Godt møte med 

rektor.  

 

Trafikk og utemiljø. Trafikklister sendes ut fortløpende. Basert på skriftlig innspill fra Trafikk 

og utemiljø om sykling til skolen, kom FAU frem til følgende vedtak: FAU støtter skolens 

ledelse og ber alle foreldre om å følge skolens anmodning om å vente med sykling til 

sykkelkurset er fullført i 5. klasse. Skolen bør vurdere å flytte kurset til høsten i 5. klasse. 

 

Gruppa vil gå i dialog med rektor om trafikk-kampanje. Det ble tatt opp at det er flere kryss i 

nærmiljøet som er utfordrende, f.eks. Frodes vei – Steinsgrimsvei, Frodes vei – Granstuveien. 

FAU-leder leverte ut en forslagsliste utarbeidet med innspill og aktiviteter de ulike FAU 

gruppene kan holde eller lage arrangement rundt. Listen er tidligere også sendt ut per e-post. 

 

 


