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Kommunikasjonsbiten
Kommunikasjonsgruppen har jobbet med forskjellige temaer. Deriblant har gruppen sjekket
lekseveileder var oppdatert og denne var tilgjengelig på Fronter. Gruppen har også arbeidet med en
quick guide for foreldre på Fronter. I gruppen har det vært tatt opp leseprosjektet ang. de utrolige
årene. I tillegg har vi sett på skolens nettside vedr. om gruppen kunne komme med innspill om
hvilken informasjon som er tilgjengelig.
Men hovedsaken for Kommunikasjons gruppen har vært å gjøre FAU mere synlig på førskoledagen og
i den forbindelse har gruppen fått utarbeidet en FAU-info folder som skal deles ut slike at det skal bli
mer attraktivt å være med i FAU. Den er informativ og gir ett innblikk i hva FAU gjør og de forskjellige
gruppene. Vi håper med denne at det skal bli lettere «å verve» nye medlemmer ti Karlsrud skoles
FAU utvalg.

Trafikk gruppa
Trafikk gruppa har gjennomført følgende tiltak dette året.
 Trafikkvaktliste for foreldre i 1- 4 trinn
 Oversendt bekymringsmelding til Manglerud politikammer vedr. trafikk situasjonen rundt
skolen. Dette er fulgt opp i etterkant og leder for trafikk har garantert at de vil følge opp
situasjonen.

---------------Manglerud politistasjon
Plogveien 31
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo

Oslo, 04.03.14

Vedrørende trafikksituasjonen rundt Karlsrud Skole. Cecilie Thoresens vei 8, 1153 Oslo
Vi ønsker med dette at det settes fokus på trafikksituasjonen rundt Karlsrud barneskole.
Vi opplever til stadighet farlige trafikksituasjoner både i Cecilie Thoresens vei og i Østerliveien.
Som enkelt hendelser kan nevnes barm som må krysse veien mellom parkerte biler, barn som krysser
ut/inn kjøring på nabo eiendommer etc.etc.
Nabo eiendommen til Karlsrud Barneskole er Lambertseter videregående, her er det blant annet en
del skole elever som kjører bil. Disse kan jo erfaringsmessig ha lite kjøreerfaring kombinert med for
høy fart. I tillegg har Elixia gjort en avtale om parkering for sine medlemmer på denne tomten, dette
gir stor belastning også utenfor vanlig skoletid, men samtidig innenfor tiden hvor barna i 1-4 klasse
avslutter aktivitetsskolen (AKS) da denne stenges kl.1700.

I Østerliveien er farten regulert til 30 km i timen, men i det området hvor mange av barna kommer
til/fra skolen er det ett kryss som oppfattes meget uoversiktlig, dette blant annet da flere at de
foreldre som kjører sine barn til skolen ofte bruker dette krysset til å snu i. Man får dermed biler i alle
retninger. I tillegg har Oslo Vei funnet ut at området inn mot skolen er en fin plass og lagre snø i
vinterhalvåret.
Vi ønsker gjerne at dere ser på hva som kan gjøres for å sikre barna ved Karlsrud skole, samt at den
generelle tilstedeværelsen av uniformerte biler intensiveres i de kritiske tidspunktene.
Slik vi ser det er dette på hverdager fra 0800-0830 og 1500-1700.
Vedlagte kart er merket med områdene rundt skolen vi mener er problematiske.
Punkt 1: Mye kryssende trafikk med uoversiktlig trafikkbilde både for gående og kjørende samtidig
dårlig belyst.
Punkt 2: Kryss hvor mange barn går til skole. Ofte meget dårlig måkt fortau i Østerliveien (mot
skolene). De som har skolevei videre nedover Østerliveien går over i en vei uten fortau.
Punkt 3: Dette er tidligere nevnt krysningen inn mot Lambertseter videregående (og parkering for
Elixia).
Punkt 4: Krysset Østerliveien og Gina Kroghs vei. Her er som nevnt problemet at mange snur samtidig
som Oslo Vei har funnet ut at dette er ett fint sted å lagre snø.
Til opplysning organiserer FAU på Karlsrud Skole trafikk grupper hvor foreldre i 1-4 trinn står
trafikkvakter på kart punktene 1,3 og 4 hver morgen. Dette er så klart til hjelp, men føler uansett at
trafikk bilde på vinterstid er såpass farlig at vi også ønsker deres tilstedeværelse.

Med vennlig hilsen
FAU – trafikkgruppen
Karlsrud skole

_________________________________________________
AKS gruppe (Aktivitetsskole-gruppen)
FAU sin AKS gruppe har skoleåret 2013/14 bestått av Ina Hårstad (1A), Gunn Kristoffersen (1B) og Ida
Hasselgård (gruppeleder, 2A)
I tillegg til ordinære FAU møter har AKS -gruppen har hatt 3 kontaktmøter med AKS i skoleåret
2013/2014. På disse kontaktmøtene har AKS sin ledelse deltatt i tillegg til rektor.
Saker som har vært oppe til diskusjon i kontaktmøtene
 ½ dags plass og fordeling av timene når skolen er stengt
 Aktiviteter på AKS;
o Hvilke typer aktiviteter kan AKS tilby?













o Hvilke aktiviteter fungerer/er populære blant barna?
o Gjennomføring av oppsatte aktiviteter.
o Skal AKS tilby betalte aktiviteter?
Hjemsending av barn til avtalt tid og hjemsendingsrutiner
o Hvordan sikre at barna sendes hjem til rett tid?
o Nye hjemsendelsesrutiner for neste skoleår har vært diskutert
Måltidsrutiner og mat
o Hva slags mat som blir servert på AKS har vært et gjennomgående tema.
o Endringen av måltidsrutinene
Lekseverksted - hva er det?
o Skriv ble utarbeidet i samarbeid med AKS.
Bemanning – er AKS nok bemannet?
Tilbakemeldinger / spørsmål FAU har fått fra foresatte til AKS
Informasjon fra AKS på hjemmesiden til Karlsrud skole og på Fronter
o Sidene var ikke oppdatert, og dermed vanskelig å finne riktig informasjon. Dette har
nå blitt forbedret
Infoskriv fra AKS til 1. klasse foresatte.
o Ønske om detaljert informasjonsskriv utarbeides for skolestartere høsten 2014.
Brukerundersøkelse ble foreslått gjennomført for å få en vurdering av hvor fornøyd foresatte
er med AKS

Sosialgruppa
FAU sin sosialgruppe har som hovedoppgave å bistå i skolens arrangementer, og eventuelt sørge for
igangsetting og gjennomføring av nye.
Nettvettkampanje
Sammen med skolen stod FAU som arrangør av skolens deltagelse i informasjonskampanjen om
digitalt nettvett. Dette innebar også et kveldsmøte hvor foreldre ble invitert til et foredrag. Noe som
ble et godt besøkt foredrag om e viktig tema.
Skoleballet for ungdomstrinnet 8-10.-trinn
FAU deltok med to representanter i komiteen for gjennomføringen av skoleballet for
ungdomstrinnet. Dette ble arrangert i slutten av januar med rekorddeltagelse på over 140 elever i
skolens gymsal.
Komiteen ble ledet av elevene, mens FAUs bidrag var av praktisk karakter. Hjelp til handling, rigging i
forkant og skaffe vakter til selve kvelden. Vaktene som stilte var fra foreldregruppa til mellom- og
barnetrinnet.
Årets skoleball valgte å bestille pizzaer som bespisning.
FAU hadde før skoleballet en inngående diskusjon om viktigheten av at alle får være med, om bruken
av limosiner, og nulltoleransen for alkohol.
Arrangementet ble svært vellykket og gikk knirkefritt.
Mellomtrinnsdiskoen
Skolen har i mange år arrangert disko for mellomtrinnet i skolens gymsal. Årets arrangenment gikk av
stabelen i begynnelsen av april.

FAU deltok med to representanter i komiteen, og stilte med vakter og bemannet kafeen.
Arrangementet var i tett samarbeid med skolen.
Også her er FAUs viktigste bidrag praktisk bistand og hjelp.
Dette skal være et arrangement hvor alle kan være med, derfor legges det også opp til at det koster
lite å være med (30,- kroner), og at det som selges inne i gymsalen har lav sum (5,- og 10,- og 15,kroner). Kostnaden for arrangementet er å leie inn musikk/ et opplegg for DJ, samt, kjøpe inn pynt og
brus (som selges igjen). Arrangementet ble svært vellykket og skapte likevel et overskudd for FAU.
Sosial var og i kontakt med ILAS om å arrangere en sykkelreparasjonskveld, som Karlsrud skole har
arrangert tidligere, men det lot seg dessverre ikke gjennomføre dette året.
Sosial diskuterte også andre tiltak og arrangementer. Vi fikk ikke til det i dette skoleåret, men sosial
synes ideen om å arrangere et minidisko for de aller minste trinnene er en god ide.

Natteravn
Årets gjennomføring av Natteravn er blitt organisert innenfor FAU. Etter noen år hvor det hele har
vært organisert på en litt annen måte, har det vært et ønske å legge det inn i og formalisere det
innenfor FAU.
Natteravngruppa har gjort en kjempejobb og vervet natteravnere, laget vaktlister og sørget for
informasjon.

Regnskap 2013 – 2014
Kontantkasse
Mottatt fra forrige års FAU i mars 2014, –. Beholdning kr. 4330,Arrangement: Mellomtrinns disko, våren 2014
Kostnad
-

-

156 ½-liters flasker brus
Chips, servietter, engangsasjetter etc., plast-1/2-liters
glass (til salg chis)
Musikk, anlegg, DJ.
3x600 kr

Total kostnader

kr. 2948,-

kr. 727,kr. 1800,-

kr. 5475,-

Inntekter
-

135 stk. x 30,- kr (inngang)

kr. 4050,-

-

Salg av chips, kaker, brus

Totale inntekter

kr. 3760,-

kr. 7810,-

Inntekter kr. 7810
Kostnader kr. 5475
Overskudd: 2335
Kassebeholdning per 23.september 2014
Overskudd 2013-2014:
kr. 2335
Beholdning 2012-2013:
kr 4330

Beholdning 2013-2014: Kr. 6665,-

