
Ekstraordinært FAU-møte 6. oktober 2015 

1. Valg av: Styreleder, nestleder, kasserer og evt. styremedlem 

 

Avtroppende styreleder Gunn Kristoffersen og avtroppende kasserer Erik Fjeldberg ga en 

orientering om de ulike vervene.  

 

Kasserer tar hånd om pengene fra 17. mai (veldig få inn- og utbetalinger). Siste skoleår var 

det en del jobb knyttet til registrering av FAU. Kasserer anbefales å ha 2-års horisont, fordi 

endringer må sendes til Brønnøysund og bank. Kasserer har ikke vært med i gruppene i FAU. 

Ført regnskap i Excel. Litt organisering rundt betalingsterminaler. Det finnes et erfaringsnotat 

og tidligere kasserer vil gi innføring i rollen. Nestleder og styreleder har disposisjonsrett til 

konto i tillegg til kasserer. Anbefaling at dette reduseres til to (p.g.a. kostnader).  

 

Driftsstyret er skolens øverste beslutningsorgan. Behandler budsjett, vedtar og oppfølger. 

Vedtar større saker, f.eks. handlingsplan. Man kommer tettere på skolen, utfordringer, 

prioriteringer, osv. Man blir utnevnt i to år. Rektor stiller ofte på FAU-møter og informerer 

ofte om saker i driftsstyret. Veldig godt forhold mellom foreldre og administrasjon.  

 

Styreleder leder FAU-møter. Ved fravær er det nestleder. I forrige periode var det vanlig med 

formøte med rektor, 30 minutter før FAU-møtet. Dette kan endres. Innspill kommer ofte 

direkte til styreleder. Videreformidler dette, og evt. spørsmål til rektor, skolens ledelse, osv. 

Styreleder setter opp dagspunkter, referat. I fjor ble det jobbet med vedtekter. Mye jobb i 

fjor høst med vedtekter og økonomivedtak. Etter nyttår har det ikke vært mange timene i 

uka. Man lærer veldig mye om skolen, og blir godt kjent med skolens ledelse og struktur. God 

dialog med rektor. Hyggelig å bidra på vegne av barna og skolen.  

 

KFU-medlemskap, nestleder har deltatt på dette. Årsmelding ble laget av 

kommunikasjonsgruppa. Mye arbeid skjer i gruppene. 

 

Valgresultat 

Leder: Siv Merete Andersen 10a 

Nestleder: Espen Eriksen 1c 

Kasserer: Kjetil Langgård 2a  

Styremedlem: Lisbeth Holstad 6a 

 

2. Valg av representanter til driftsstyret (2) og skolemiljøutvalget (2) 

Driftsstyret skifter ved årsskiftet (2 år). Rektor (sekretær) kaller inn på vegne på driftsstyrets 

leder. Budsjettstyring. 5 – 6 møter i året, ved 17-tiden. Tar ca. to timer. Administrasjonen 

forbereder saksdokumenter.  

 

Driftsstyret: Camilla Laache (2b) og Tor Heigre (vara Lisbeth Kvam Holstad og Janne Sandberg 

4a). 

 

Skolemiljøutvalget.1 politiker, 2 fra FAU, administrasjon, skoleelever (flertall av skoleelever): 

Tone Aunan (7a) og Inger Webjørnsen (8b) 

 

3. Neste FAU møte: mandag 16. november 



 

En liten obs til sosialgruppa om timing av møter frem til jul og arrangering av skoleballet og 

mellomtrinnsdisko. Ta kontakt med Eirik, vara i 2a.  

 

4. Skolegrenser 

Tone Aunan presenterte foreslåtte endringer til skolenes inntaksområder på 

Bekkelagsplatået. Det har allerede kommet en del kommentarer fra foreldre. Høringsfrist om 

to uker. De som har innspill kan ta kontakt med Erik Fjeldberg eller Tone Aunan. FAU, ved 

Tone og Erik, har allerede hatt møte med rektor Morten og assisterende rektor Linda. Disse 

fire har avtalt møte med Bekkelaget og Kastellet skole neste mandag.  Skal samhandle om 

utfordringene med de nye inntaksområdene for disse tre skolene. Det skal gjennomføres 

driftsstyremøter på alle tre skolene før høringsfristen 23. oktober. Driftsstyret, og FAU på 

Kastellet og Bekkelaget vil komme med en uttalelse. Oslo kommune har ikke faste 

inntaksområder.  

 

Endringen påvirker barna som skal begynne i første klasse neste år og de som flytter inn i 

skolekretsen. Nordseter skole vil bidra til mindre fulle skoler på Bekkelagetplatået. Det har 

blitt flyttet skolegrenser for Karlsrud omtrent hvert tredje år de siste årene. 14 barn som er i 

dagens inntaksområde (lilla og grønt område på vedlagt kart) som flyttes til Karlsrud. Når de 

14 er tatt ut, har Karlsrud fremdeles to barn for mye. Det synes å være 

søskenproblematikken som er mest viktig for foreldrene. Søskenprioritet ligger ikke inne i 

planen om å endre skoletilhørighet. Hvis det er ledige plasser er det avstand og søsken som 

kommer inn som kriterier. Regelverket sier at avstand skal telle før søsken.  

 

Høringsutkast er utarbeidet av Undervisningsetaten. De er åpne for innspill. Utkastet til nye 

områder er basert basert på hvor mange barn som statistisk tilfaller området de neste 3 – 5 

årene. Erfaringen for Karlsrud har det vært omtrent like mye tilflytting som fraflytting de siste 

årene.  

 

Konklusjon: 

Karlsrud FAU vil skrive en høringsuttalelse. Tone, Gro, Elin og Kristin skriver utkast. Alle FAU-

representanter tar kontakt med sine klasser og ber om innspill, med referanse til tekst på 

Karlsruds hjemmeside: https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/forslag-til-nye-

inntaksomrader-ved-29-osloskoler/ og link til Undervisningsetatens forslag til endringer: 

https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/inntaksomrader/opprettelse-av-inntaksomrade-for-

nordseter-skole-og-endring-av-inntaksomradet-for-bekkelaget-karlsrud-kastellet-

lambertseter-munkerud-og-nordstrand---horingsdokument.pdf  

 

Frist for oversendelse av innspill til Tone Aunan er torsdag 15. oktober: tlaunan@gmail.com. 

Endelig utkast vil sirkuleres til FAU med kort kommentarfrist. Høringsfristen er 23. oktober. 

 

5. Arbeid i de ulike arbeidsgruppene 

 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/forslag-til-nye-inntaksomrader-ved-29-osloskoler/
https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/forslag-til-nye-inntaksomrader-ved-29-osloskoler/
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/inntaksomrader/opprettelse-av-inntaksomrade-for-nordseter-skole-og-endring-av-inntaksomradet-for-bekkelaget-karlsrud-kastellet-lambertseter-munkerud-og-nordstrand---horingsdokument.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/inntaksomrader/opprettelse-av-inntaksomrade-for-nordseter-skole-og-endring-av-inntaksomradet-for-bekkelaget-karlsrud-kastellet-lambertseter-munkerud-og-nordstrand---horingsdokument.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/siteassets/inntaksomrader/opprettelse-av-inntaksomrade-for-nordseter-skole-og-endring-av-inntaksomradet-for-bekkelaget-karlsrud-kastellet-lambertseter-munkerud-og-nordstrand---horingsdokument.pdf
mailto:tlaunan@gmail.com

