
 
Referat FAU-møte 30.03.2016 
 
FAU-leder Siv Merethe Andersen ønsket innledningsvis velkommen og ga skolens 
ledelse ved assisterende rektor Linda Tvedt ordet.  
 
Linda orienterte om status for 17. mai-forberedelsene. Skolen og 5. trinn er i god 
gang. Linda ba om at 17. maikomitegruppa «Rigg og rydd» tok kontakt med kontoret 
for en gjennomgang av logistikken. Skolen hadde fått tognummer 81 av 120 skoler. 
Oppstillingsplass ved/i Kongensgate. Informasjon følger. Togsjef blir enten Linda 
eller Bo. 
 
Ansettelser: to lærere skal i permisjon. Disse stillingene er nå lyst ut. Informasjon vil 
bli delt når kabalen er på plass.   
 

1. Stormøte Oslo KFU/FUG 16. mars 
Siv Merethe ga en oppsummering av stormøtet som ble organisert av Oslo 
KFU og FUG om integrering og matte. Det var blitt holdt gode foredrag, bl.a. 
om hvordan gjenreise realfagsentusiasmen i Norge. Foreldre må ta ansvar for 
å finne ut hvor god barnet er i matte. Understrekning av at matte krever gode 
lesekunnskaper. Mye inspirasjon å hente på Ascheoug.no under matemagisk. 
Det er viktig at man gjør matte i hverdagen.  
 
Presentasjon av interessant prosjekt på Stover skole.  
 
Alle presentasjonene ligger på nettsidene til Oslo KFU. 
 
Siv Merethe foreslo at FAU tok initiativet til en temakveld om nettvett og 
mobbing. Siv Merete tar en prat med Linda for å høre hva skolen kan dekke, 
og hva slags foredragsholdere kan vi få tak i. Kanskje det er mulig å tjene inn 
litt penger til FAU? F.eks. symbolske inngangspenger eller kakebaking/kaffe. 

 
2. Trafikkgruppa  

Camilla og Hanne. Trafikkgruppa har gjennomført «Aksjon i trafikken». Bo og 
Camilla sto nede ved veien mot Rema. De dagene de to hadde stått der hadde 



de fått styrt unna biler som prøvde å kjøre inn på parkeringsplassen. Det er 
uklart om alle foreldre vet at man ikke kan kjøre bil inn på fotballbanen på 
baksiden av skolen. Trafikkgruppa skal gå gjennom infoskrivet som sendes ut 
i forkant av trafikkvakter for å være mer spesifikk på regler.  
 
Hanne skal lage brev til Bymiljøetaten at det forbys å parkere på den ene 
siden av veien i Raschs vei og Cecilie Thoresens vei. Videre at det legges til 
rette for bedre merking i Steingrimsvei – her kjører bilene fort.  Tenker på å 
ta kontakt med Lambertseter videregående i forkant av russeperioden. 
Henstille til at russen at de tar hensyn til barna og trafikken. Situasjonen kan 
bli kaotisk når barna vil ha russekort.   

 
3. AKS-gruppa:  

Berit, Elin og Annette har hatt et godt møte med AKS, ved Bo Abrahamsson 
og Naila Mamedova.  
 
AKS uttrykte bekymring for frafall av elever i 4. klasse. Per i dag er det 142 
elever på AKS, hvorav 42 har halvdagsplass. AKS ønsker å jobbe med et godt 
tilbud for å tiltrekke seg flere i 3. og 4. klasse. Forslag fra FAU å gjennomføre 
en spørreundersøkelse blant barna og involvere elevene i planleggingen av 
neste års opplegg. FAU kan også bistå med å reklamere for tilbudet i relevante 
klassetrinn.  
 
Forslag fra FAU om å foreta forhåndspåmelding til skiskole og svømmekurs. 
Når det gjelder skikurs begrenses antall plasser av AKS mulighet til å stille 
disponibelt personell. FAU foreslo at man kan be om frivillige foreldre og lage 
en vaktordning slik at man kan gi flere tilbud. FAU la også frem muligheten 
for å forbeholde kursene enkelte klassetrinn. Dersom det ikke fylles opp av 
klassetrinnet, kan tilbudet utvides til andre klassetrinn.  
 
FAU ga AKS god tilbakemelding på forberedelsene til Vårshowet. Dette er noe 
AKS ønsker å gjøre hvert år.  
 
FAU tok opp mottak av nye førsteklassinger. Mange førsteklassinger har 
opplevd at overgangen fra barnehage til skole var veldig stor. Med noen grep 



vil det være mulig å gjøre denne overgangen lettere. Forslag fra FAU var å 
gjøre en voksen ansvarlig for en gruppe barn, bruk av mindre rom, være 
spesielt oppmerksom i mottakssituasjonen og se om det er mulig å lage et litt 
mer strukturert opplegg de første ukene.  
 
Elin sender referat fra møtet med AKS til Ida Støa – webansvarlig ved skolen, 
når AKS har gitt tilbakemelding på referatet.  
 
Camilla Laache viste til informasjon mottatt i Driftsstyremøte: budsjett for 
AKS neste år er økt. De vil da f.eks. kunne hyre inn eksterne folk. 
 

4. Natteravn  
Hilde, Tor Ivar og Tone. Det har ikke vært gjennomført møte siden sist FAU-
møte, men det planlegges et nytt møte snart. Det har vært så som så med 
gåing gjennom vinteren, men det antas at dette tar seg opp utover våren. Det 
pleier det. 
 

5. Kommunikasjon  
Randi og Vetle. Kommunikasjonsgruppa skal ta grep for å få informasjon om 
FAU ut på skolens hjemmeside.  
 
Its learning – alle Osloskoler skal ha lagt ut sin kommunikasjonsstrategi – 
under «om skolen» på skolens hjemmeside. Det er gjort brukerundersøkelser 
på foreldrenivå. Kommunikasjonsgruppa skal minne skolen om at dette er 
tilgjengelig på skolens hjemmeside. Viktig at man kommer med 
tilbakemelding på bruken av Its, gjerne gi tilbakemelding til 
kommunikasjonsgruppa. Kanskje bruke innloggingsstatistikken for å se 
hvordan bruken her: https://karlsrud.osloskolen.no/om-skolen/om-
oss/skoleplatform-oslo/   
 
Kommunikasjonsgruppa skal lage årsrapport. De ulike FAU-gruppene må lage 
oppsummering før 15. juni.  

 
6. Sosialgruppa 

https://karlsrud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/skoleplatform-oslo/
https://karlsrud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/skoleplatform-oslo/


Eirik, Ragnhild. Knallbra mellomtrinnsdisco. Takk til alle som deltok. På tross 
av at man ikke planla for overskudd, gikk arrangementet i overskudd.  
Pengene vil bli overlevert til kasserer. 
 
Forslag om sykkelreparasjonskveld i forbindelse med skolens sykkeluke. For å 
få det til må det noen frivillige til for å hjelpe til med å reparere bremser, 
smøre kjeder, pumpe dekk, osv. Lavterskeltilbud som ikke krever mye 
organisering. Skolens sykkeluke er i uke 21 (som starter 23. mai). Eirik skal 
sjekke med Ilas, men dette er midt i deres høysesong og komme tilbake til 
FAU. Det er fremdeles litt tid til å planlegge. 

 
7. 17. mai 

De ulike arrangementsgruppene har hatt jevnlige møter de siste månedene. 
Den store utfordringen i år er at 17. mai er på tirsdag etter pinse, og det er 
tog i sentrum. Det er nødvendig å jobbe en del med markedsføring. Viktig at 
folk stiller opp. Oppfordre til sine klasser. Utfordring at butikkene er stengte. 
Lagring av pølser, osv.  
 
Det er brukt mye tid på å samle informasjon om hvordan man organiserer 17. 
mai. Det er derfor opprettet en google-konto med lagringssted og e-post slik at 
5. trinn ikke trenger å lete etter all informasjonen på nytt hvert år. Denne 
kontoen skal overrekkes til neste klassetrinn. Med alle dokumenter, osv. 
Håper dette blir fulgt opp av neste trinn og at de har glede av dette. Forslag 
om sms-varsling til foreldrene med oppfordring til at man kommer på 17. mai 
på skolen. Det er planer om å informere andre målgrupper også. Salg av 
heliumsballonger ble stemt ned.  

  
8. Leirskole 

Dekning av utgiftene til leirskole for 7. klasse har vært en gjenganger i FAU 
de siste årene. Annette (AKS-gruppa) hadde i forkant av FAU-møtet sendt et 
dokument som beskrev situasjonen rundt dekning av utgifter knyttet til 
leirskole i 7. klasse, og skisserte noen alternative løsninger. Annette 
redegjorde for innholdet i dokumentet på FAU-møtet. Dokumentet legges ved 
referatet. Videre hadde Annette hatt møte med rektor Morten Relbo og 
assisterende rektor Linda Tvedt, 29. mars hvor dette var tema. Skolen var 



videre svært fornøyd med samarbeidet med Brennabu. Under møtet bekreftet 
rektor at skolen ville dekke mellomlegget mellom overskuddet fra 17. mai 
(når utgiftene til selve arrangementet var trukket fra) og utgiftene til 
leirskole. Dette gjelder også de trinn der det er tre klasser.  
 
Vedtak: Basert på informasjon i dokumentet og bekreftelsen fra skolens 
ledelse er det FAUs vurdering at leirskoleopplegget bør opprettholdes slik det 
er i dag. Overskuddet fra 17. mai vil gå uavkortet til finansiering av leirskolen 
i 7. klasse. 
 

9. Ball og oppfølging til neste år.  
Sosialgruppa skal snakke med Solvor snart igjen. Solvor var tydelig på at 
elevene selv måtte kommunisere hvordan det skal gjøres neste år. Det er 
skolen som eier arrangementet og FAU bistår. Eirik fra sosialgruppa tar 
kontakt med Solvor for å høre hva slags prosess det er lagt opp til fremover. 
Ledelsen har formidlet til FAU at det ikke var behov for strakstiltak, men at 
man vil legge opp til at det alltid tas opp i forkant av ballet. Alle skal føle seg 
velkomne. Det er viktig å finne ut hvorfor de elevene som ikke var der, ikke 
var der. Eirik tar en prat med Solvor, og be om at de tar en prat med 10. 
klasse og setter i gang dialogen med 9. klasse. Eirik melder tilbake til oss på 
neste møte.  

 
10. Informasjon fra kasserer 

Kasserer skal bestille kortterminaler til 17. mai denne uka. Skal også sjekke 
muligheten for å bruke VIPPS. 

 
 
 
Dato for neste FAU-møte ble ikke satt. 


