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INNLEDNING
Dette er årsrapporten for FAU ved Karlsrud skole skoleåret 2015/16. Rapporten
gjenspeiler det arbeidet FAU, driftsstyret og skolemiljøutvalget har gjort i samarbeid
med skolens ledelse.
Forklaring på ulike utvalg forkortelser:
FAU
SU
DS
SMU
KFU
FUG

Foreldrenes arbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget
Driftsstyret
Skolemiljøutvalget
Kommunale foreldreutvalg
Foreldreutvalget for grunnskolen (statlig oppnevnt på landsbasis)

FAU – FORMÅL
Formålet med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Karlsrud skole er å arbeide for å
skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv
utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal
sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene
er trygt og godt.
FAU skal fremme barns fellesinteresser og bidra til samarbeid barn og foreldregrupper.

ORGANISERING
FAU Karlsrud skole etablerte et styre som i 2015/16 som består av:
Styreleder:

Siv Merethe Andersen

Nestleder:

Espen Erichsen

Kasserer:

Kjetil Langgård

Ekstra styremedlem:

Lisbeth Kvam Holstad
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FAU har for øvrig bestått av:
Kristin Karlstad 1A

Hilde Nordvik-Catlin 4A

Anneli Stenvall 7A

Carola Elisabeth Petterson 1A

Tor Heigre 4B

Svein Christian Eidså 7B

Mette Kristin Sværen 1B

Janne Mundal 4B

Marianne Hartvig 7B

Sofia Julie Espolin Mentzoni 1B

Randi Sørli Røine 4C

Tor Ivar Kanestrøm 8A

Espen Erichsen 1C

Kirsti Otheliussen 8A

Kristine Sagstad 1C

Marianne Main-Halvorsen
4C
Benedikte Bye Bang 4S

Kjetil Langgård 2A

Kathrine Larsen 5A

Inger Webjørnsen 8B

Eirik Aure 2A

Jeanette Erlandsen 5A

Maria Lopez 8B

Camilla Laache 2B

Hanne Gjesteland Wells 5B

Ragnhild Wie Andersen 9A

Kenneth Danielsen Hasselgård 2B

Marte Baumann 5B

Kari Larsen Mariussen 9A

Annette Hoaas Bull 3A

Beate Lorvik 5S

Randi Oppedal 9B

Bente Aavik Skarprud 3A

Lisbeth Kvam Holstad 6A

Ann Lill Asperud 9B

Elin Aasmundrud Mathiesen 3B

Elin Strand 6A

Siv Merethe Andersen 10A

Gunn Lisbet Kristoffersen 3B

Siri Nilssen 6B

Vetle Huglen 10B

Janne Loga Sandberg 4A

Knut Stian Kavli 6B

Kristin Bjerkli 10B

Terje Lie Pedersen 8A

Tone Lise Aunan 7A

FORELDREREPRESENTASJON
FAU har deltatt med følgende personer i styrer og utvalg på skolen:
Driftsstyret:

Fra FAU: Tor Heigre og Camilla Laache, vara Lisbeth Kvam
Holstad og Janne Loga Sandberg
Fra elevrådet: Marie Kartveit Overvik og Carl Philip Dybwad
Foreldre: Erik Fjeldberg og Guri Andrea Sirevåg (fratrådt)
Lærere: Camilla Haukeland og Marianne Wilhelmsen
Sekretær: rektor Morten Relbo
Politikere: Theodor Kortzinsky (nestleder), Marie Kristine
Kroken og Åshild Ljorstad

Skolemiljøutvalget:

Fra FAU: Tone Lise Aunan og Inger Webjørnsen
Fra elevrådet: Marie Kartveit Overvik og Carl Philip Dybwad

MØTER AVHOLDT I 2015/16
FAU har avholdt følgende møter i skoleåret 2015/16:
-

9. september 2015
6. oktober 2015
19. oktober 2015
16. november 2015
21. januar 2016
1. februar 2016
30. mars 2016
9. mai 2016
13. juni 2016
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FAU-STYRETS OPPGAVER
Dette har FAU styret jobbet med og utført i perioden høst 2015 – vår/sommer 2016:
1. Møtevirksomhet i forbindelse med Utdanningsetatens forslag om å endre
skolens inntaksgrenser. Bidrag til utarbeidelse av høringsuttalelse og
høringsinnspill på vegne av vår skole og vår skolekrets. Frist var 23.10.2015.
2. FAU-leder sammenfattet og fremmet ulike forslag til aktuelle tiltak,
gruppeaktiviteter og arrangement som FAU kunne utrette i skoleåret. Innspillet
og forslagene ble fremmet for FAU- og skolerepresentanter med et formål å
inkludere skolens elever og foreldre/foresatte.
Formålet var også å engasjere til økt samarbeid på tvers av FAU-grupper og
andre, og bidra til økt kunnskap om ulike emner innen kommunikasjon,
informasjon, sikkerhet, trivsel, sosialt samhold og vennskap. Delmål med
forslagene var å bidra til å forsvare en stabil og forutsigbar økonomi, herunder
også mulighet for et ekstra supplement til eksisterende godt leirskoletilbud.
3. Finansiering av leirskole: FAU flertallet gikk inn for ingen ytterligere økning av
FAU sitt bidrag eller foreldrebidrag, utover det som allerede gjelder.
Gjennomslag for forslaget.
4. Sykling til skolen og nye regler: Innspill innhentet fra Oslo KFU. Skolens FAU
besluttet at tidligere ordensreglement angående sykling til skolen blir omgjort
til anbefalinger. Retningslinjer vil utgjøre et vedlegg til det lokale
ordensreglementet.
5. 17. mai-arrangement: Bidratt med innhenting og sammenstilling av rutiner
rundt arrangementet og videreformidlet dette til 17.mai komiteen 2016.
6. Innhentet tilbud om foredrag fra Barnevakten og Unicef.
7. Samarbeidet med skolens ledelse.
8. Økonomi og inntekter ved kasserer Kjetil Langgård.

Deltagelse på andre møter og foredrag
FAU leder har i tillegg deltatt på følgende skolegruppemøter og/eller foredrag:
-

12. oktober 2015: Møte sammen med Kastellet og Bekkelaget skole vedrørende
høringsuttalelse nye skolegrenser. Sted: Bekkelaget skole.
10. november 2015: «Slik stopper vi mobbing», Kultursalen Kastellet skole v/
foredragsholder Erlend Moen.
16. mars 2016: Oslo KFU Stormøte, Strømsveien 102, 0663 Oslo. Tema skole og
hjem – sammen om utfordringer.
13. april 2016: Oslo KFU møte i skolegruppe A, sted Prinsdal skole.
21. april 2016: Årsmøte Oslo KFU, Voksenopplæringen Svovelstikka 1.
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FAU sine fremtidsplaner og framtidsutsikter
FAU ønsker i å jobbe for et trygt, inkluderende, positivt og godt læringsmiljø for elevene.
FAU skal fremme fellesinteresser for elever og foreldre/foresatte og bidra til samarbeid
og kommunikasjon mellom hjem og skole. FAU har som formål å være åpent talerør og
skal medvirke til at foreldre tar en aktiv del i utviklingen i den hensikt å skape samhold
og tilhørighet, og et godt og trygt læringsmiljø for elevene på skolen. FAU skal sammen
med skoleledelsen bidra til et økonomisk godt fundament som gagner elevene og skolen.

ARBEIDSGRUPPENE
Rapporter fra arbeidsgruppene
Natteravn
Natteravngruppa har i år bestått av 4 personer fra FAU + 2 eksterne. Gruppa har hatt
jevnlig kontakt gjennom året via FAU, mail, møter og samtaler.
Gruppa har fordelt oppgavene med natteravntelefon, mailkonto og styring av
vandreliste mellom seg. Vi har avsluttet året med evaluering og innspill til neste års
arbeid.
Et arbeidsmål for neste års FAU vil være å fortsette verving av nye deltakere til
natteravnvandring på fredager mellom kl 21-24. Dette bør foregå både på høstens
foreldremøter og på vinterens foreldremøter i alle trinn.

AKS
AKS-gruppen har hatt følgende møter: to møter med Bo og baselederne om det generelle
arbeidet ved aktivitetsskolen, og et møte med rektor om brukerundersøkelsen og
oppfølging av denne. Referat fra møtene er lagt ut på skolens hjemmeside.
De viktigste sakene gruppen har jobbet med er:
1. Påmelding og organisering av skiskole og svømmeskole
Forslag fra FAU:
-

Foreta forhåndspåmelding ved starten av skoleåret og bestille antall plasser fra
skiskolen i henhold til behovet.
Be om frivillige foreldre som ekstra ledsagere på skiskolen (i tillegg til
ledsagerne fra AKS)
Forbeholde skiskolen et klassetrinn (f.eks. 1.klasse) og svømmeskole for 2. og 3.
trinn.
Dersom svømmekurs ikke fylles opp av et klassetrinn, kan påmelding åpnes for
flere (for å ha fulle kurs)
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2. Stort frafall fra AKS i 3. og 4. klasse:
Forslag fra FAU:
-

Foreta en spørreundersøkelse blant elevene for å kartlegge hva som er populære
aktiviteter for denne gruppen.
Involvere elevene i å planlegge opplegget til neste år.
FAU kan også bistå med å "reklamere" for tilbudet for denne gruppen.

3. Planlegging av neste år: Mottak av nye førsteklassinger.
Forslag fra FAU:
-

Utpeke en voksen som er ansvarlig for en gruppe barn
Bruk av mindre rom
Være spesielt oppmerksom i mottakssituasjon, når barna sier hadet til
foreldrene
Se om det er mulig å lage mer strukturert opplegg i de første ukene.

4. Brukerundersøkelse
I begynnelsen av skoleåret ble det gjennomført en brukerundersøkelse for alle
Aktivitetsskolene i Oslo. Det var god svarprosent ved Karlsrud. Formålet med
undersøkelsen var fornøydhet på tilbudet og faglighet.
Resultatet av undersøkelsen for Karlsrud er dårlig og under Oslo-snitt. Skolen tar
dette alvorlig og vil gjerne ha dialog med foreldrene om oppfølgingen av dette. Det er
avholdt et møte med årets AKS-gruppe, men neste skoleårs AKS-gruppe vil trolig
følge opp denne dialogen videre.
5. AKS har gjennomført flere endringer dette skoleåret:
- All informasjon går nå pr. e-post.
- Det er opprettet en egen Facebookgruppe for å vise noe av den daglige
aktiviteten.
- Egen tavle for info med bilder av ansatte
- Faste kurs i 4-ukers sykluser
- Arrangering av vårshow
- 3. og 4. klasseklubb med turer utenfor skoleområdet

Trafikk / utemiljø
Følgende saker har blitt behandlet:
1) Trafikklister er fulgt opp. Nye klasselister ble hentet utfra for 1. -4. trinn fra
administrasjonen. Listene for trafikkvakter er satt opp og sent ut til en klasse av
gangen noen uker før aktuelle vakt.
2) Nye lister er sendt ut slik at vi har vakter på plass ved skolestart: Høstens 2A
(2016) har vakt 22. august -1. september, høstens 2B (2016) har vakt 1.-13.
september. Mal for lister og følgeskriv kan fås ved henvendelse til Hanne:
hgw@standard.no/ 975 56 396.
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Tips til FAU-representanter: Trafikkvaktene krever en del oppfølging og purring
slik at alle stiller på vakt. Det er ca. 1 vakt per barn i 1. -4. klasse pr semester.
3) Våren 2015 kom en lovendring som flyttet ansvaret for barns sikkerhet på
skoleveien fra skolen til foreldrene. Dette medførte at skolens forbud mot å sykle
til skolen inntil avlagt sykkellappen i 5. klasse falt bort. Trafikkgruppa så på
saken og anbefalte å støtte skoleledelsens anmodning om å opprettholde
tidligere regel som en anbefaling i skolereglementet. Dette ble støttet av FAU.
4) Diverse bekymringer rundt den økende trafikksituasjonen er meldt inn og vi er i
ferd med å få i gang dialog med Oslo Kommune Bymiljøetaten om dette. Hanne
vil holde i saken og følge den opp utover sommeren.
5) Skolen ønsket en ekstra aksjon om morgenen for å øke bilistene bevissthet om
trygg ferdsel rundt skolen. Camilla og Bo sto for dette.
6) Vi var i kontakt med rektor vedrørende å få is på fotballbanen da vært var kaldt
nok for dette. Rektor informerte da om at han var bekymret for sikkerheten
ettersom målene nå er boltet i bakken. FAU kom med forslag om redusert
størrelse på banen eller polstring av stenger, men dette førte ikke frem.
Det anbefales at neste års Trafikkgruppe tar opp islegging av fotballbanen med
rektor tidligere på høsten slik at alt er avklart før kulda kommer. Aktuelle
periode for isbane er vanligvis desember-februar – avhengig av været og det er
viktig å starte islegging så snart været tillater det dersom en skal rekke å få det
til.
7) Vi meldte avvik ved at det stakk jernstang opp i en aketrase bak gymsalen.
(Sende e-post med bilde til rektor.) Det ble handlet raskt og avviket lukket
8) Vi meldte avvik på snørydding av trapper. Dette ble delvis løst dagen etter. Men
det er nok behov for å ha litt fokus på dette og si ifra slik at alle trapper er
trygge å gå i også om vinteren. Dersom snø ikke ryddes blir det is – som igjen
kan føre til farlige situasjoner.
9) Minner om punkt fra 2014/2015 rapporten (som ikke var aktuelt på grunn av lite
snø): Viktig å følge med på snølagringsplassene mot Østerliveien. Ofte blir det
plassert mye snø på fortauet. Her er det viktig å følge med og si ifra.
10) Vi har holdt vedlike dialogen med Manglerud Politikammer

Sosialgruppa
Sosialgruppa har dette året som tidligere jobbet med to arrangementer.

Nyttårsballet 8.-10.trinn
I utgangspunktet er dette et arrangement i regi av skolen v/Solvor Vasshus. Det er et
målrettet arbeid som legges ned for å få ungdommene til å ta ansvar og ikke minst
oppnå læring gjennom arrangementet.
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Vår rolle består mest i å stille med vaktmannskaper, i tillegg til opp- og nedrigging. Vi
er også med i det forberedende arbeid med tanke på innkjøp som må gjøres. Det er like
fullt et krevende arbeid som det både må settes av tid og ressurser til.
Det er veldig hyggelig å se hvordan elever tar tak i dette arrangementet, planlegger og
organiserer. Sosialgruppen mottok uansett tilbakemeldinger i etterkant av årets
arrangement som var av variert valør. Overvekten var positive, men det ble også ytret
at noen følte seg ekskludert.
Det er ikke til å komme forbi at denne typen arrangementer har blitt gjenstand for
negativt søkelys i Osloskolen de siste årene. Dette førte til noe diskusjon både mellom
skole og Sosialgruppe, samt internt i FAU. Noen ren konklusjon har ikke kommet ut av
dialogen, men den kan kort oppsummeres som følger:
-

En eventuell endring er viktig at kommer fra ungdommene selv.
Det nye elevrådet som tiltrådte i april skal være informert om problemstillingen,
og tilhørighet skal være et fokusområde i arbeidet frem mot nyttårsball 2017.
Neste sosialgruppe må reise dette temaet så tidlig som mulig ved oppstart
skoleåret 2016/17.
Det er viktig å ivareta alle stemmer, både de som opplever arrangementet som
negativt, og de som opplever det som positivt.

Arrangementet ble avholdt torsdag 28. januar 18:00-24:00.

Mellomtrinnsdisco 5.-7.trinn
Ved dette arrangementet står sosialgruppa for langt mer av den praktiske
gjennomføringen: bake kaker, ta imot penger, stille med vakter, gjøre innkjøp, arrangere
leker. Elevene selv holder i invitasjon og påmelding.
Det er vanlig å begynne planleggingen etter nyttårsballet er avholdt, da har man også
allerede et fint erfaringsdokument å hente kunnskap fra.
Vakter kom, kaker ble bakt, barna danset og hadde leker og det virket som om alle
hadde det hyggelig.

Inntekter
Arrangementene skal i utgangspunktet ikke være inntektsbringende da det skal være
mulig for absolutt alle å delta på både Nyttårsball og Mellomtrinnsdisco, og man skal
kunne hygge seg uten at penger skal være noe tema.
Nyttårsballet har litt i overkant av 1000 kroner som de disponerer selv fra år til år.
Pengene oppbevares av Solvor Vasshus som overleverer dem til elevrådet fra år til år.
Det har vært en diskusjon rundt hvorvidt også disse pengene skal leveres med regnskap
til kasserer FAU. Vi anbefaler imidlertid å videreføre dagens praksis ettersom dette
arrangementet ikke er i regi av FAU.
Før årets Mellomtrinnsdisco var det diskusjon rundt å skru opp prisene et lite knepp.
Det ble imidlertid ikke gjort, og likevel gikk arrangementet i overskudd grunnet økt
kakesalg. Overskudd er levert til kasserer FAU med regnskap.

Viktig lærdom fra årets arrangementer
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I forkant av Mellomtrinnsdisco be vi oppfordret av en forelder om å lage glutenfrie
kaker. Dette ble gjennomført og vi anbefaler at fremtidige arrangementskomiteer
kartlegger behov og treffer tiltak uoppfordret slik at foreldre av barn med spesielle
behov ikke trenger å be om det. Det oppleves av mange som en lettelse, og bidrar til
ytterligere positiv stemning.
Det har kommet henvendelser til FAU/Sosialgruppe om å gå til anskaffelse av en
popcornmaskin. Ideen er på ingen måte dårlig da dette ville kunne generere penger både
for klasser og fellesarrangement. I tillegg til at den kunne vært benyttet av skolekorps
under loppemarked. Det anbefales å utrede og få gjennomført dette neste år.

Ideer til andre arrangementer som kan gjennomføres
1. Sykkelverksted
5. klasse tar sykkellappen på vårparten. Tidligere har det vært arrangert
sykkelverksted rett i forkant av dette for å sikre at alle elever har en doning som
fungerer fint på selve oppkjøringen.
ILAS har deltatt for flere år tilbake, men det ble i fjor meldt at de dessverre ikke
kunne delta grunnet stor pågang av vanlige kunder i perioden. Slik sykkelprøven er
timet vil dette være et gjentagende problem ved fremtidige ønsker om denne typen
arrangement. Kanskje skulle andre samarbeidspartnere vært vurdert, for eksempel
Intersport, IF Frøy eller XXL.

2. Arrangement for barnetrinnet
Det har her vært et samarbeid tidligere mellom AKS og skolen. Arrangementet
pleier å være et slags disko fra klokken 15:00 til 17:00 der alle selvsagt er
velkommen uavhengig av om de benytter seg av tilbudet på AKS eller ikke. Ville
vært strålende!

3. Politibesøk
Usikker om dette har blitt gjennomført i år, men noe som normalt Linda Tvedt
holder i.

Bare fantasien setter grenser
Arrangementene som sosialgruppa igangsetter er i veldig stor grad med på å sette
standarden for hvilken skole Karlsrud skal være. Karlsrud skole skal være et godt sted
for alle å være. Vår rolle i dette kan være helt utslagsgivende da alt som sosialgruppen
genererer av aktivitet skal bidra til å styrke samholdet og identiteten til skolen.
Innenfor den rammen er det bare fantasien som setter grenser. Ytterligere ideer kan
være kurs i skismøring, julemarked, sliping av skøyter, markering av FN-dagen.
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Tips til neste års Sosialgruppe
Det ville være ønskelig at Sosialgruppa kunne ha en litt mer kreativ vinkling inn mot
ulike arrangement som vil dra skolemiljøet i riktig retning. Dere utfordres herved til å
gjøre det i større grad enn vi i år har lykkes med. Både nyttårsball og mellomtrinnsdisco
er arrangementer som krever stor innsats, og betyr mye for elevene, men målet må være
å kanskje være litt mer til stede med små drypp fordelt gjennom året.
En ting som kan bidra til dette kan være å se på hvordan gruppen organiseres, og
størrelsen på gruppen. Med en leder for Mellomtrinn, en leder for Nyttårsball og en som
er ansvarlig for de kreative dryppene ville det kanskje generere større aktivitet fordelt
gjennom året. Det er ingen tvil om at sosialgruppens innsats kan gjøre store utslag for
skolemiljøet.

Kommunikasjonsgruppa
Kommunikasjonsgruppas hovedoppgave har vært sammenstilling av årsrapporten for
FAU. I tillegg har gruppa gått gjennom skolens nettside og sikret at FAUs møtereferater
og medlemmer er synlige der. Gruppa har avholdt to møter hvor vi blant annet har
diskutert tilgjengelighet og brukervennlighet av ItsLearning. Ettersom hele kommunen
har vært i en opplæringsfase i dette skoleåret blir det viktig å følge opp dette arbeidet
videre til neste år slik at struktur og brukervennlighet går i riktig retning samt at nye
foreldre (og elever) får tilstrekkelig opplæring til å benytte ItsLearning til beste for
barnas læring.

SKOLEMILJØUTVALGET
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og
de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.
Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte
bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det
fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.
Skolemiljøutvalget har hatt jevnlige møter gjennom skoleåret. FAU har hatt to
representanter i utvalget. Utvalget består av FAU representanter, eksterne deltakere,
elever og representanter fra skolens ledelse. På alle møter skal elever være i flertall og
slik var det også i denne perioden. Utvalget har fulgt opp skolens arbeid med det
psykososiale miljøet og bla fulgt skolens innføring av "mitt valg". Hvert år diskuteres
også skolens elevundersøkelser med fokus på skolemiljørelaterte spørsmål og svar.

DS - DRIFTSSTYRET
Driftsstyret er skolens høyeste organ. Organisasjonsmessig er det plassert mellom
Utdanningsetaten og rektor. Det er ansvarlig for helhetsstyringen av skolen.
Representantene blir oppnevnt av Byrådet etter innstilling fra de enkelte grupper
medlemmene hentes fra.
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Driftsstyret ved skolen består av 2 foreldrerepresentanter, 2 lærerrepresentanter, 3
politikere og 2 elever fra ungdomstrinnet. Disse sitter i 2 år av gangen. Driftsstyret har
ca. 6 møter i året. Her blir skolens budsjett, årsplaner, strategiske mål og overordnede
retningslinjer vedtatt. Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene
er å ha ansvaret for:
-

Å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor gitte rammer
Å vedta strategisk plan for skolen og oppfølging av resultatmål
Å føre tilsyn med at skolen drives i tråd med regelverk og retningslinjer
Å behandle høringer
Å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Å ha det overordnede ansvaret for planer og budsjett for AKS
Å være særskilt myndighet i enkeltsaker

Foreldrerepresentanter i driftsstyret for perioden 2015/16 har vært Erik Fjeldberg og
Guri Andrea Sirevåg Lowrie (fratrådt).
Saker fra driftsstyremøtene er referert i FAU‐møter av rektor og av
foreldrerepresentant.
Referater fra DS møter er offentlige og ligger på skolens hjemmeside.
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ØKONOMI
Regnskapet for 2015/16 ser slik ut:

FAU KARLSRUD SKOLE - KONTOOVERSIKT
Dato

Kontantkasse

Inn

01.06.2015

Inngående beholdning

5 665,00

01.06.2015

Inntekter fra FAU sosialgruppe

1 340,00

Ut

Disponibelt beløp 01.06.2016

Dato

Brukskonto 1503.59.77977

01.06.2015

Inngående saldo

01.06.2015

Kontoomkostninger

02.07.2015

Saldo

Bilagsnr.

7 005,00

Inn

Ut

12 872,00

Saldo

Bilagsnr.

12 872,00

1

80,00

12 792,00

1

Kontoomkostninger

113,88

12 678,12

1

03.08.2015

Kontoomkostninger

80,00

12 598,12

1

01.09.2015

Kontoomkostninger

80,00

12 518,12

1

02.09.2015

4 505,00

8 013,12

2

02.10.2015

Faktura kortautomater 17. mai
(Regnskapsføres i 17. mairegnskap 2015)
Kontoomkostninger

82,50

7 930,62

1

17.09.2015

Faktura forsinkelsesrenter kortautomater

83,41

7 847,21

3

02.11.2015

Kontoomkostninger

80,00

7 767,21

1

02.12.2015

Kontoomkostninger

80,00

7 687,21

1

31.12.2015

Renter

7 693,61

1

04.01.2016

Kontoomkostninger

80,00

7 613,61

1

01.02.2016

Kontoomkostninger

84,50

7 529,11

1

01.03.2016

Kontoomkostninger

40,00

7 489,11

1

01.04.2016

Kontoomkostninger

40,00

7 449,11

1

29.04.2016

Aktivering av Izettle

1,00

7 448,11

5

02.05.2016

Kontoomkostninger

49,00

7 399,11

1

03.05.2016

Test av Izettle

1,00

7 400,11

1

06.05.2016

Test av Vipps

2,91

7 403,02

1

09.05.2016

4 928,02
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Faktura kortautomater 17. mai
(Regnskapsføres også i 17. mairegnskap
2016)
Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

409,50

5 337,52

1

18.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

438,75

5 776,27

1

18.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

1 341,57

7 117,84

1

18.05.2016

Inntekter, 17. Mai 2016

12 946,00

20 063,84

1

18.05.2016

Inntekter, 17. Mai 2016

20 825,00

40 888,84

1

18.05.2016

Inntekter, 17. Mai 2016

100 000,00

140 888,84

1

20.05.2016

Faktura, lodd til 17. Mai 2016

559,25

140 329,59

7

20.05.2016

Faktura, lodd til 17. Mai 2016

559,25

139 770,34

8

20.05.2016

Faktura, lodd til 17. Mai 2016

559,25

139 211,09

9

20.05.2016

Faktura, Popcorncompaniet, 17. Mai 2016

4 698,25

134 512,84

10

6,40

2 475,00
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23.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

1,94

134 514,78

1

24.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

399,75

134 914,53

1

24.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

780,00

135 694,53

1

24.05.2016

Inntekter fra Vipps, 17. Mai 2016

2 584,66

138 279,19

1

27.05.2016

Varekjøp REMA, 17. Mai 2016

13 888,80

124 390,39
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Overført inntekter fra 17. Mai 2015 til
plasseringskonto (se note 1)
Tilbakeført lån av vekslepenger til
plasseringskonto

7 447,00

116 943,39

1

30 000,00

86 943,39

1

Ut

Saldo

30.05.2016

Disponibelt beløp 30.05.2016

Dato

Plasseringskonto 1503.60.60384

17.04.2015

Inngående beholdning

31.12.2015

Renter

14.01.2016

Overføring, leirskolepenger til skolen

05.02.2016

Inntekter fra 17. Mai 2015 (Se note 2)

29.04.2016

Kjøp av vekslepenger fra Karlsrud skoles
musikkorps for bruk på 17. Mai 2016 (se
note 3)
Inntekter fra 17. Mai 2015 (Se note 2)

30.05.2016
30.05.2016

NOTE 1:

NOTE 2:
NOTE 3:

86 943,39

Inn

Bilagsnr.

57 587,00

57 587,00

415,73

58 002,73

4

415,73

1

78 228,88

1

48 228,88

1

7 447,00

55 675,88

1

Tilbakeført lån av vekslepenger, 17. Mai
2016

30 000,00

85 675,88

1

Disponibelt beløp 30.05.2016

85 675,88

57 587,00
77 813,15
30 000,00

Kroner 11.952 fra kortautomater på 17. mai arrangement 2015 står på FAU brukskonto.
Dette beløpet regnskapsføres i 17. regnskap fra 17. mai komite. Faktura for leie av
kortautomater 17. mai 2015 kroner 4.505 er betalt fra FAU brukskonto. Dette beløpet
regnskapsføres i 17. regnskap. Differansen 7.447 overføres til plasseringskonto sammen
med resten av overskuddet fra 17. mai 2015 når regnskap og penger mottas fra 17.
maikomite 2015.
Samlede inntekter fra 17. Mai 2015 og som skal utbetales for leirskole høsten 2016 er
77813,15 + 7447 = 85260,15.
FAU-kasserer og kasserer i 17. Mai-komiteen 2016 avtalte at de kunne låne 30000 i
vekslepenger fra FAU. Dette ble gjennomført ved at FAU overførte 30000 til Karlsrud
skoles musikkorps og 17. Mai-komiteen overtok 30000 i kontanter fra korpset. Pengene er
nå tilbakeført til plasseringskontoen (en del av leirskolepenger for høst 2016).
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VEDTEKTER
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: FAU Karlsrud skole og ble stiftet 25. november 2014
§ 2 Formål
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Karlsrud skole skal arbeide for å skape godt
samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos
elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal sikre reell
medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og
godt.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
Alle foreldre som har barn ved Karlsrud skole, er medlem av foreldrerådet.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det
utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.
Medlemmer av FAU ved Karlsrud skole er en valgt FAU representant fra hver klasse,
samt en vara fra hver klasse.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen. Hver klasse har en stemme.
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i juni måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag
som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
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§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Sittende styreleder skal innkalle til ekstraordinært årsmøte for å etablere et nytt FAU
ved skolens begynnelse i september. Der skal det foretas valg av nytt styre bestående av:
a)
b)
c)
d)

Leder
Nestleder
Kasserer
Eventuelt styremedlem

§ 10 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av
de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er
kunngjort i innkallingen.
§ 11 Styret
Foreningen ledes av et styre på maksimum fire medlemmer. Styret er høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
Styret velges av medlemmene for ett år av gangen. Styremedlemmer velges med
alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Karlsrud skoles økonomi i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere FAU Karlsrud skole utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 12 Signatur
Foreningen signeres av to styremedlemmer i felleskap.

§ 13 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
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§ 14 Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av FAU Karlsrud skole kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av FAU Karlsrud
skole. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 12.
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