
FAU- møte Karlsrud skole, 9/9-15 
 

1. Introduksjon fra Gunn Kristoffersen  
Det vil bli invitert til ekstraordinært FAU-møte for å ha valg ihht statutter. 
 

2. Morten Relbo: Informerte diverse saker. Det er ledig kapasitet på 50 % av 
trinnene. Nytt lekeapparatet ble åpnet for lek i dag. Det er nå i full bruk til barnas 
store glede. Godt besøkte klassemøter etter skoleoppstart. Utviklingssamtaler har 
startet opp. Informasjonsmøte om reisen til Polen for 10. klasse i dag. Relbo 
anbefalte å sette i gang aktiviteter for å redusere kostnaden for den enkelte elev. 
Lurt å ta kontakt med de som har vært involvert i årets tur. Koster ca. 5,000 kr 
per elev. Det er et ønske at alle elever skal få være med. Det organiseres leirskole 
for 7. trinn.  Dette anses som økonomisk utfordrende for skolen. FAU vedtok i fjor 
at inntektene til 17. mai, som organiseres av 5. klasse skal gå til å dekke leirskole 
når denne klassen går i 7. Klasse. Evt. overskudd skal deles 50/50 mellom 
klassetrinnet og FAU. Det blir et misforhold mellom kostnadene til leirskolen og 
inntektene. Det må vurderes om man skal gå ned i kvalitet, antall dager eller 
opplegg. I utgangspunktet skal leirskolen være gratis for barna og skolen skal 
ikke ha andre utgifter enn til personal. Her bør man ha en revurdering av 
inntektene. Det anses videre som en utfordring at man ikke har en buffer for de 
årene man har en treparallell. Inntekten er ganske lik uansett, men kostnaden er 
en tredjedel større. Relbo anser vedtaket som ugreit. Det er valgt nytt elevråd på 
ungdomskolen. Det har vært fokus på Operasjon Dagsverk, internasjonal dag, osv. 
De ønsker aktiviteter i storefri.  

3. Gunn Kristoffersen orienterte om FAUs aktiviteter i året som gikk og veien 
fremover. Det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte for å velge nytt styre 
ihht vedtekter. I forrige skoleår var det mye fokus på økonomi. Bl.a. hvordan 
generere flere inntekter. FAU hadde ingen inntekter forrige skoleår (2014/2015). 
Fordelingen av inntektene ved 17. Mai: leirskole skal først dekkes, ved overskudd 
etter at leirskole er betalt skal halvparten følger klassetrinnet som organiserte 
17. mai og halvparten til FAU, som i hovedsak skal gå til å dekke utgifter til 
leirskole (buffer andre år). Kostnaden til leirskole er høyere enn antatt 84,000 for 
to trinn og 113,000 for tre trinn. Det er etablert bankkonto for FAU forrige år. Det 
koster å ha en bankkonto, ca. 1000kr/året. FAU må i det minste dekke inn dette. 
Det er fem grupper under FAU (disse kan endres): Natteravn, AKS, Sosialgruppa, 
Trafikk/utemiljø og Kommunikasjon.  
 
Trafikk/utemiljø har sendt ut trafikklister er sendt ut til 1. Klasse.  Trafikkvakter 
er for 1. – 4. klasse. Ny liste må lages. Sendes nå ut klassevis. FAU-kontakter må 
minne klassen når de har vakt. I fjor hadde trafikk/utemiljø  kontakt med politiet, 
utbygger på videregående. Trafikksituasjonen har forverret seg  i Cecilie 
Thoresens vei.  Fokus på skilting og humper. Jobbet med lekeapparat. Det er 
videre ønsker på ungdomstrinnet. 
 
Natteravn: Det ble lagt ut lister på klassemøtene ved skolestart. Det er snakk om 
en vakt i året. Fredager 21 – 24.   
 
 



Sosialgruppa: Nyttårsball for ungdomstrinnet. Mellomtrinnsdisco på våren. Ble 
ikke noe for barnetrinnet.  
 
AKS: FAU har dialog med baseleder på AKS. Brukerundersøkelse i fjor, ikke 
overveldende positiv. Prøver å gjøre grep. Mer mat og mer informasjon. Viktig 
med denne dialogen.  
 
Kommunikasjonsgruppa: Mye arbeid på skoleplattformen, It’s learning. 
Foreldretilgang kommer i begynnelsen av oktober. Tekniske problemer. Det er 
tatt i bruk som undervisningsplattform. Det er også snakk om en portal for 
informasjon. Ny hjemmeside. Årsrapport. FAU arrangerer nettvettkveld med 
skolen. I fjor var fokus 5. klasse. Valgte 5. Trinn fordi det er første trinn på 
mellomtrinnet. Barnevakten var involvert. Året før Bruk hue.  
 
 
Alle skoler er pålagt å ha et driftsstyre og skolemiljøutvalg. To adskilte enheter. 
Driftsstyret: En FAU-rep. Økonomisk styring av skolen. Budsjett, regnskap og 
resultater. Nasjonale prøver, osv. Rektor er sekretær. 
 
Skolemiljøutvalg: Ble startet opp i fjor. 2 foreldre og 2 barn. Kun gyldig hvis det 
er flest barn tilstede. Alle klassene har snakket om skolemiljø og hva de 
liker/ikke liker. Innspill til skolemiljøutvalget. En politiker sitter også. Teo 
Koritzinsky. Sitter ett år av gangen.  

 
4. Melde seg til grupper: tenke over om det er dette gruppene vi skal ha og om de 

skal hete det de heter? Gunn  anbefalte gruppeledere som rapporterer til FAU. 
 

Kommunikasjon 
Skoleplattformen, dialog med skolen, informasjonsflyt, nettvett (holdninger), 
årsrapport, møtereferater,  
 
Tor 4b 
Vetle 10b 
Espen 1b 
Kristin 1a 
Randi 9b 
Siri 6b 

 
AKS 
I fjor. Et par møter. Brukerundersøkelse. Dialog med AKS på deres behov. Skøyter 
og ski. Bøker. Vi skal være støttefunksjon/ressursgruppe for AKS. Be om frivillige 
osv. Hvordan kan vi hjelpe dem. Ikke bare pirk. Kommunikasjonsrådgivning. 
 
Annette 3a 
Kjetil 2a 
Elin 3b 
Mette 1b 
Randi 4c 

 



Trafikk/utemiljø 
Inger 8b 
Hanne 5b 
Lisbeth 6a 

 
Sosial 
Disko, ball ++ 
Katrine Larsen 5a 
Siv Merete 10a 
Eirik 2a 
Ragnhild 9a 
Ann Lill 9b 
 
Natteravn 
Administrasjon for Natteravn (7 i fjor) 
Svein 7b 
Tone 7a 
Hilde 4a 
Tor Ivar 8a 
 

 
Ekstraordinært årsmøte: tirsdag 6. oktober kl 19:00 – 21:00. Valg av FAU-
leder, kasserer, driftsstyret, skolemiljøutvalg. Arbeid i grupper.  
 
Oslo FKU – krets av Oslo FAU (møte på Kampen skole torsdag 10. september 
klokken 18 -20).  


