
Referat FAU-møte, 16. november 2015 

1. Endring av regelverk knyttet til sykling til skolen 

Henvendelse fra assisterende rektor. Det er skjedd en endring i reglene vedrørende sykling til 

skolen. Ansvaret for barna på skoleveien ligger nå hos foreldrene, ikke på skolen. Foreldre 

kan derfor selv bestemme når barna begynner å sykle til skolen. Det knyttes bekymring til 

uoversiktlig trafikksituasjon rundt skolen og FAU bes vurdere om man skal sette en 

aldersgrense.  

Som en del av kunnskapsløftet tilbys sykkelopplæring i 5. klasse. Skolen er positiv til å 

framskynde opplæring til tidlig i 5. klasse (i dag tilbys dette på våren i 5. klasse). FAU kan 

bestemme at skolen ikke skal tillate at barn begynner å sykle før 5. klasse. Hvis FAU vil at 

skolen skal forholde seg til nytt regelverk må vi skrive til skolen slik at ordensregelverket 

endres.  

Vedtak: Trafikkgruppa lager utkast til tekst som deles med 1. – 5. klasse. 

 

2. Økonomi og leirskole 

Saken ble satt på dagsorden fordi skolen tok opp ønske om å endre FAUs økonomivedtak av 

25. november 2014. Ved nærmere gjennomgang ble ønsket trukket. Vedtaket sier: 

overskudd fra 17. mai, etter leirskolen er trukket fra, skal deles 50 % til klassene og 50 % til 

FAU. I praksis er overskuddet lite. Vedtaket sier videre at dersom det ikke er nok penger til 

leirskolen, skal FAU informere skolen i god tid. Skolen har inntil nå dekket mellomlegget. 

Skolen har nå informert om at dette er uholdbart.  

 

Regnestykket: Skolen får refundert 1 500 per elev fra staten. 

2 klasser: 214 000, skolen dekker 129 000 (84 000). 

3 klasser: 291 000, skolen dekker 173,000 (118 000). 

Dekking av kostnadene til leirskole er problematisk for trinnene der det er tre klasser. Skolen 

oppfordrer derfor sterkt til at alle trinn holder ett arrangement i året, f.eks. ved jul, og at 

pengene går til FAU for å bygge opp buffer for å dekke utgifter knyttet til leirskole. 

Alternativet til økonomisk oppdekning er å gå vekk fra leirskole på Brendabu eller at 

oppholdet kortes ned.  

Forslag til like vedtak ble diskutert. Det ble enighet om at styret innhenter mer informasjon 

fra skolen om kostnader, endring av praksis, og hvor mye man har fått inn på 17. mai. Kan 

skolen dekke mellomlegget dersom klassene/FAU bidrar mer?   

3. Skolegrenser 

Det er vedtatt at hele foreslått inntaksområde fra Karlsrud flyttes til Bekkelaget fra skolestart 

2016. Deling mellom Bekkelaget og Kastellet ble unngått. Kastellet og Bekkelaget skoler er 

fornøyde med vedtaket. Vedtaket kan ikke påklages. Tilbakemelding fra foreldre om at FAU 

gjorde en god jobb i høringsuttalelsen.  

 

4. Fra sosialgruppa 

Sosialgruppa er involvert i to store arrangementer, som ikke er inntektsgivende. Nyttårsball 

for ungdomskolen (28. januar). Det er behov for personer fra mellomtrinnet (barna skal 

slippe å treffe foreldrene på fest). Informasjon og innkalling til vakter kommer i januar. Tre 



fra hver klasse. Det har utviklet seg en praksis knyttet til nyttårsballet som er problematisk. 

Guttene er forventet å invitere partner. Det er mange følelser knyttet til dette, og spørsmål 

og inkludering/ekskludering. Elevrådet står for arrangementet og kan utfordres på dette 

punktet. Må man komme med følge? Kan kontaktlæreren involveres i prosessen? Eirik tar 

kontakt med Solvor og sjekker hva som skjer i år. Legge opp til nytt system neste år. Et annet 

tema er kostnadene: ballkjole og Limousine. Send mail til Eirik for tilbakemelding. 

 

Mellomtrinnsdisko (3. mars). FAU er organisator. 8., 9., 10. må stille opp, mellomtrinn baker 

kaker. Dette er et lavterskel arrangement uten inntjening. I fjor gikk det lille overskuddet til 

17. mai-komiteen. Koster 25 kroner å komme inn. 5 kroner for beger med potetgull, bake 

kaker, osv. Kunne 8./9. klasse tenke seg å ta over for å tjene penger til Polentur? Tenke på å 

doble inngangspris, da vil man ha tjent 4 000. Kan utsette dette til neste år. Vedtak ut på 

våren til neste år.  

 

Gruppa har gjennomført møte, og skal ha møte med skolen. Er i god gang. 

 

5. Trafikkgruppa 

Trafikkvaktlister sendt ut nesten til jul. Sendes ut litt i forkant av vaktperioden, følges opp. 

Skal følge opp skilting og fartsdempere i Østerliveien.  

 

6. Kommunikasjon 

Har gjennomført ett møte. Prøver å finne sin form. Ikke mange klare arbeidsoppgaver. 

Gruppa er ansvarlig for årsrapporten. Skal finne ut om det er behov for opplæring av It’s 

learning. Trenger oppdatering på kontaktinfo på FAU på skolen hjemmeside. Publisere 

referatene på It’s learning. Mange muligheter på portalen. I fjor arrangerte 

kommunikasjonsgruppa kveld om nettvett (Barnevakten).  

 

7. AKS-gruppa. Har hatt ett møte og skal ha møte med AKS 18. november for å introdusere ny 

AKS-gruppe. Forklare hva vi kan bistå med, hva trenger vi av informasjon, osv. Spørsmål om 

oppfølging av brukerundersøkelsen? Den var ikke representativ (lav svarprosent), men AKS 

har gjort grep knyttet til mat.  

 

8. Natteravngruppa. Ikke vært nødvendig med møte foreløpig. Fordelt mobiltelefon frem til jul. 

Vurderer møte etter jul. Mange som er ute og går Natteravn.  

 

9. Skolemiljøutvalget har hatt møte. Det blir innført nytt psykososialt program: «Mitt valg». 

Om sosial og emosjonell kompetanse. Lærere skal skoleres 4. januar. Skolen ber om 

tilbakemelding raskt etter oppstart. Hva synes vi om programmet? Ber om at vi har et FAU-

møte før 12. februar (neste skolemiljøutvalgmøte). Programmet vil innføres for alle 

klassetrinn, med ulik vinkling. FAU blir referansegruppe.  

 

10. FAU representanters kontaktinformasjon etterspørres. 

Vedtak: Forslag om å legge det tilgjengelig på It’s learning for de representantene som 

aksepterte å levere ut sin e-postadresse.  

 

11. Oslo kommunale foreldrutvalg (KFU) inviterer til «Godt skolemiljø»-møte torsdag 19. 

november, på Klemetsrud skole.  

 



12. Eventuelt 

-      Fint forslag med en runde fra gruppene i løpet av møtet 

- Isbanen? Kommer den i år? Vaktmesteren har gjort det tidligere.   

- Skolen har hatt en generøs tilnærming til utlån av lokaler til bursdag, osv. Dette er gratis. 

Etter en hendelse innskrenkes dette til AKS-lokaler og gymsal. Viktig at de som har bestilt 

dukker opp, eller sier i fra dersom planene blir endret.  

 

13. Neste FAU- møte 

Mandag 1. februar, kl 19:00 – 21:00. 

 

Tilstede: Kristin Karlstad (1a), Mette Kristin Sværen (1b), Espen Erichsen (1c), Eirik Aure (2a), Kjetil 

Langgård (2a), Camilla Laache (2b), Annette Bull (3a), Elin Aasmundrud Mathiesen (3b), Hilde 

Nordvik-Catlin (4a), Tor Heigre (4b), Randi Sørli Røine (4c), Kathrine Larsen (5a), Hanne Gjesteland 

Wells (5b), Lisbeth Kvam Holstad (6a), Siri Margrethe Nilssen (6b), Anneli Stenvall, Tor Ivar Kanestrøm 

(8a), Maria Lopez (8b), Ragnhild Wie Andersen (9a), Randi Oppedal (9b), Vetle Huglen (10a), Siv 

Merete Andersen (10a). 

---- 

FAU-leder Siv Merete Andersen har i etterkant av FAU-møtet vært i kontakt med rektor Relbo for å 

avklare spørsmål til skolen som kom opp under FAU-møtet. Følgende fremkom: 

Leirskolen: Skolen gir ingen garanti om pengestøtte dersom det mangler penger. Er kostnadene for 

høye ift støtte og inntjening fra 17. mai og andre arrangementer, må andre tilbud enn leirskole 

vurderes. Det er skolens vurdering at vedtaket om inntjening fra 17. mai endres slik at overskuddeet 

stilles til disposisjon for FAU, og ikke for trinnet, blir det mer forutsigbart og oversiktlig.  

Utlån av skolens lokaler til bursdager, osv: Ny begreningsning er innført p.g.a. sikkerhetsmessige og 

ressurskrevende hensyn, Gymsal og AKS-lokaler vil primært være tilgjengelige. Dette gjelder også 

vennegrupper. Det vil være annerledes dersom en lærer deltar i arrangementet. 

 Endring av aldersgrense på sykling til skolen: Opplæringsloven er endret. Nå kan foreldre bestemme 

om barna skal sykle til skolen uavhengig av alder. Skolen kan likevel gi anbefalinger.  

 FAU-leder har også sendt forespørsel til Oslo KFU om erfaringer rundt endringene, inkludert endring 

av ordensreglementet.  

Ytterligere informasjon som kan gi forståelse for økt behov for innsamling fra foreldre/FAU? Har 

skolen forslag til andre inntektsgivende arrangementer? Andre skoler har flere arrangementer som 

genererer penger til FAU. Karlsrud har kun 17. mai.   

 Isbane: Ennå ikke avklart om det blir isbane i år. Målene har akkurat blitt festet i bakken slik at det 

ikke skal være en sikkerhetsmessig risiko for at noen får dem over seg. Dersom det blir kaldt nok over 

tid vil vaktmester legge til rette. 



 Er It’s learning: Portalen er operativ per dags dato, men det mangler en del informasjon som legges 

ut suksessivt. FAU kan ikke benytte portalen, men skolens hjemmeside. I dag er informasjon om FAU-

leder tilgjengelig. 

  

 

 

  


