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1. Forslag til organisering av arbeidet i FAU for 2016/2017 
 

Annette redegjorde for styrets forslag til organisering av arbeidet i FAU for perioden 
2016/2017. Det har tidligere vært praksis på Karlsrud skole med relativt hyppige felles møter i 
FAU. Møtene inneholdt som regel informasjon fra skolens ledelse, orientering fra de ulike 
gruppene om hva som er gjort siden sist, samt enkeltsaker til votering. I tillegg hadde 
gruppene egne arbeidsmøter ved behov.  
 
Erfaring fra tidligere perioder i FAU er at arbeidet som gjøres i gruppene er helt  
Avgjørende, samtidig som hele FAU ikke er et egnet forum (for stort) for å  
ta opp mindre ting som vedrører arbeidet i gruppene. Styret foreslo derfor å redusere antall 
felles FAU-møter for å frigjøre tid og styrke arbeidet i gruppene.  
 
Styret foreslo å opprette en koordineringsgruppe som består av styret i FAU og en  
representant fra hver enkelt arbeidsgruppe, se punkt 2 for gruppeinndeling.  
Koordineringsgruppen vil treffes mellom de felles FAU-møtene og sørge for  
samordning mellom gruppene og rapportering på fremdrift. Skulle det dukke  
opp saker som angår hele FAU, og som må avgjøres hurtig, vil det kalles inn til  
dette ekstraordinært.  
 
Styret foreslår tre faste fellesmøter i året:  

 September: Ekstraordinært årsmøte hvor nytt styre velges  

 Januar: halvårsgjennomgang  

 Juni: Årsmøte med godkjenning av årsrapport og regnskap.  
I fellesmøtene vil Driftsstyret (DS), Skolemiljøutvalget (SMU) og skolen ledelse bli  
bedt om å orientere FAU. Ved behov kan dette også gjøres i koordineringsgruppemøtene.  
 
Vedtak: FAU går inn for den organiseringen som styret har foreslått. 
 
Forslag til møteplan for 2016/2017:  

 2016  
o Mandag 10.oktober FAU (felles) 
o Tirsdag 1.november FAU (felles) 
o Mandag 5.desember (koordineringsgruppen) 

 



 2017  
o Mandag 16.januar FAU (felles), DS, SMU  
o Mandag 27.februar (koordineringsgruppen) 
o Mandag 3.april (koordineringsgruppen) 
o Mandag 12.juni FAU Årsmøte (felles), DS, SMU  

 
Vedtak: FAU går inn for den foreslåtte møteplanen. 
 
 

2. Inndeling i arbeidsgrupper 
 
Eirik gikk igjennom forslag til gruppeinndeling og mandat for 2016/2017:  

 AKS  

 Kommunikasjon  

 Trafikk  

 Sosial  

 Trivsel  
Styret foreslo at Natteravn-gruppen i FAU kunne erstattes med en natteravnkontakt som  
koordinerer arbeidet mellom natteravnene og FAU. I tillegg ble 5. klasse-representantene 
bedt om å rapportere på forberedelsene til 17. mai.  
 
Anneli som har vært aktiv i natteravngruppa foreslo å opprettholde en egen gruppe for 
natteravnsarbeidet. Hun redegjorde for hva FAUs rolle i natteravnsarbeidet er: 

 Opprettet som del av FAU for 10 år siden. Noen ildsjeler fra oppstarten er fortsatt 
med.  

 Natteravngruppen deler på en vakttelefon, organiserer lister og rekrutterer nye 
natteravner blant foreldre på skolen. Grupper på 4-5 går i området hver fredag fra 
kl.21-24. 

 Det er viktig å ha en gruppe med flere i natteravnarbeidet å sikre kontinuitet og 
tilknytning til FAU. 

 
Vedtak: Natteravnsarbeidet går inn i Trivsel-gruppa. Nytt navn blir «Trivsel/natteravn». De 
øvrige grupper ble vedtatt med følgende inndeling: 
 

 AKS: Åshild (1B), Kristin (2A), Vivian (2B), Lill Heidi (2C) 

 Trafikk: Kenneth (3B), Trond Egil (8B), Per (6B), Camilla (7A) 

 Sosial: Alka (9B), Rune (5C), Jannicke (6A) 

 Trivsel/natteravn: Beate (5A), Anneli (9A), Lindsey (9A), Kari (5B) 

 Kommunikasjon: Marianne (8A), Janne (8A), Heidi (1A) 
 
Representanter som ikke var til stede oppfordres til å delta i sosial eller 
kommunikasjonsgruppa. 
 
 
 



3. Eventuelt 
 

Informasjon om FAU i foreldremøter: 
Enkelte tok opp at om at det var lite informasjon og en del uklarheter om hva FAU-vervet 
innebærer i foreldremøtene i høst. Blant annet bør alle klasser velge både FAU-representant 
og vara. Vara kan møte sammen med hovedrepresentanten i fellesmøtene for FAU. Styret 
foreslo at Kommunikasjonsgruppa kan legge en plan for hvordan vi best kan informere 
klassene og verve nye FAU-representanter.  
 
E-postlister til klassene: 
I enkelte klasser har det vært problematisk at ikke skolen vil distribuere felles e-postlister til 
foreldrene pga. innsynsrett i offentlige dokumenter. Styret vil ta opp med rektor hva som er 
skolen handlingsrom når det gjelder å distribuere slike lister. 
 
Saker om trafikk: 
Trafikkmøte i bydelen 19. oktober. FAU har fått referat fra Hanne Wells (tidligere FAU-
representant). Henvendelse om manglende informasjon om trafikklister. Sakene følges opp av 
trafikkgruppa. 
 
Bygging i området: 
Skolen har dialog med utbygger ved Lambertseter senter ang. sprenging. Info om byggestart 
på Karlsrud (ved Kiwi) finnes på FB-side «Bevar lokalmiljøet på Karlsrud».  
 
Nettvettkveld med barnevakten torsdag 10. november.  
Åpent for alle foreldre kl.20-21. Send info til klassene for å få flest mulig til å komme. 
 
Utlån av skolen lokaler:  
Skolen har strammet inn på utlån av skolens lokaler pga. pålegg fra Undervisningsbygg. Skolen 
vil likevel vurdere utlån til arrangement for hele klasser og klassetrinn. 
 

4. Referat fra gruppemøtene 
 

REFERAT FRA AKS-GRUPPA  

Vi anser vår rolle å være bindeleddet mellom foreldrene og AKS for å få til en god dialog og 
bistå AKS i kommunikasjonen med foreldrene. Til en viss grad vil dette innebære å gi dem de 
gode tilbakemeldingene (ettersom de får mye negativt dag til dag) og gi dem konstruktive 
forslag til hvordan de kan gjøre ting bedre. Vi skal også hjelpe AKS med å nå foreldrene ved å 
foreslå kanaler og ved å spre ting gjennom FAU-representantene. Dette kan gjelde alt fra 
arrangementer til viktige beskjeder som med fordel kan komme gjennom flere kanaler (f.eks 
påmelding til ferier). 

I første omgang ønsker gruppen å ta kontakt med Bo for å be om et initielt møte der vi 
utveksler hvilke saker som er viktige for AKS og hva vi har fått av innspill fra foreldrene så 
langt i år. Før møtet tar vi en kort innspillsrunde med FAU-representantene fra 1-4 klasse, så 
får vi vurdere om vi skal gå bredere ut dersom dette er noe AKS ønsker. 

Noen tema vi ønsker å ta opp: 



- Mailer med påmelding til kurs og ferier bør være separat fra ukeplaner og merkes tydelig 
- Er det mulig å legge AKS-planen på samme ark som ukeplanen for klassen? 
- AKS bør bruke SMS mer - evt for å minne om at det har gått ut mail om noe 
- Hvorfor ligger påmeldinger i vedlegg - kan de bare legge ting rett i mailen og gjøre det 

tydelig at de godtar påmelding på mail? 
- Hva er rutinen for å bli med andre hjem - diskutere og eventuelt foreslå justeringer 
- Hvordan opplevde de AKS-ansatte at rutinene fungerte under hendelsen med "killer 

clowns" - hadde de fått opplæring i å håndtere en slik situasjon? Ønsker de en form for 
krisetrening? Kan vi bidra til å realisere det? 

- AKS bør informere om at man kan søke om friplasser ved påmelding til skiskole og andre 
aktiviteter der det er aktuelt slik at ikke familier med dårlig råd ikke melder seg på. 

Åshild Odden har tatt på seg koordinator-ansvaret og blir gruppens kontaktperson. 

 

REFERAT FRA TRAFIKKGRUPPA 

Per tar ansvar for trafikklistene, de er allerede klare for en periode frem i tid. Viktig å 

fremskaffe oppdaterte klasselister og å sende ut påminnelser for at så mange som mulig 

møter på sine trafikkvakter. Vi kan eventuelt kanskje bruke lærerne i den enkelte klasse til å 

formilde dette for oss. 

Vårslippet ble kort diskutert og det var stemning for at dette burde vi se nærmere på og finne 
en samarbeidspartner som ILAS eller lignende. Her får vi kanskje mer info fra Hanne før vi 
jobber videre med dette. 

Kenneth tar kontakt med tidligere leder Hanne Wells for å innhente nyttig informasjon for å 
forenkle arbeidet for oss og at vi kommer fortest mulig opp i fart. 

Leder av gruppen blir Kenneth, som også har vært med litt i forkant for blant annet å 
håndtere trafikklistene til nå. Han vil da være med når det er koordineringsmøter på tvers. 

Vi bør se på utbygginger som pågår og som planlegges og hvordan disse kan påvirke 
trafikkbilde i nærmiljøet vårt. Tenke trafikksikkerhet for barna våre. 

Første møte for oss blir tirsdag 29 november. Frem til da skal også den enkelte mene noe om 
hva vi skal jobbe med og hvordan. 

 

REFERAT FRA SOSIALGRUPPA 

Sosialgruppa består foreløpig av Jannicke Thom, Rune Fjeldheim og Saigal Alka. FAU-
representanter som ikke tilknyttet til en gruppe oppfordres til å delta i sosialgruppa.  

Gruppen vil bistå skole og elever med arrangement av nyttårsball og mellomtrinnsdisco. Heidi 
i kommunikasjonsgruppen kan være behjelpelig med ev. arrangement for småtrinnet. 

Før neste møte tar gruppen kontakt med Solvor om nyttårsball. 

 

 

 



 REFERAT FRA NATTERAVN- OG TRIVSELSGRUPPEN 

Gruppen består av følgende personer:  

 Anneli Stensvall (10 A) 

 Beate Nilsen (5 A) 

 Lindsay Ann Christiansen Kresz (9 A) 

 Kari Framnes (5 B) 

Deltakelse i koordineringsgruppen vil rullere.  

Gruppen drøftet hvilke innsatsområder vi ønsker å prioritere for skoleåret 2016/2017. 
Foreløpig ble det konkludert med at følgende aktiviteter vil prioriteres:  

 Bidra til drift av natteravngruppen 

 Tips og råd for sosiale aktiviteter i klassene 

 Utemiljø    

Natteravngruppen  

Anneli, Beate og Kari vil delta i natteravngruppen, herunder inngå i telefonvaktordningen. 
Natteravngruppen har fire møter i året. Etter jul vil gruppen blant annet jobbe med 
rekruttering av nye medlemmer.    

Tips og råd for sosiale aktiviteter i klassene  

Gruppen tar sikte på å utarbeide en liste med tips og råd for sosiale aktiviteter i klassene 
innen kort tid. Dette vil være lavterskel aktiviteter som i hovedsak skal være gratis å delta på.  
Forslaget vil sendes ut til hele FAU for ytterligere innspill.  

Gruppen ble tipset av styret om å sjekke ut konseptet Friday Fun og vurdere om dette er noe 
Karlsrud skole bør melde sin interesse for.    

Utemiljø   

De siste årene har skolen rustet opp utemiljøet på barneskolen. Gruppen ønsker å se 
nærmere på hvilke muligheter som finnes for å bedre utemiljøet på ungdomstrinnet. Hvordan 
kan utemiljøet på skolen bidra til å skape et inkluderende skolemiljø? Vi vil starte med å 
innhente innspill fra elevrådet, helsesøster og skoleledelsen for å kartlegge ønsker, behov og 
muligheter.  Beskrivelse av oppgaver for Kommunikasjonsgruppen i Karlsrud FAU. 

 

REFERAT KOMMUNIKASJONSGRUPPA 

Består av Marianne Hartvig, Janne Brenda Lysø og Heidi Skarprud. Det er ikke valgt noen 
gruppeleder.  

Vi tok utgangspunkt forslaget/listen med oppgaver til Kommunikasjonsgruppen som ble sendt 
i forkant av møtet den 1. nov.   

Bistå gruppene med kommunikasjon 

- Det er bare å ta kontakt. Denne oppgaven blir til mens vi går, og gruppen bidrar 
selvfølgelig der vi kan.  

- Gruppen utarbeider også en enkel manual/beskrivelse av hva som forventes av og hva 
som er oppgavene til et FAU-medlem og vara-medlem. Dette gjøres i en form som også er 
et innsalg til hvorfor man absolutt bør engasjere seg i, og ønske å være en del av FAU. 



- Denne type innsalg og informasjon er selvfølgelig særlig aktuelt på det første 
foreldremøtet i 1. klasse hvert år, der FAU bør stille opp og ha en kort presentasjon av 
FAU til nye foreldre på skolen. 

- Men det kan også være greit å oppfriske og oppdatere foreldrene som har barn som skal 
begynne på mellom- og ungdomstrinnet. FAU er like viktig – i alle 10 årene på skolen.    

Kontakt med samarbeidspartnere 

- Opprettholde et godt forhold med REMA 1000. I første omgang ta kontakt med 
butikksjefen.  

- Ta kontakt med rektor for å finne ut hvordan skolen kan dra nytte av foreldrenes 
kompetanse. Mange foreldre har arbeidsplasser, utdannelse og erfaring som 
sammenfaller med fag, læringsplaner og prosjekter på skolen. Finnes det en måte der 
skolen, i samarbeid med FAU, kan henvende seg til foreldre slik at de kan komme og holde 
et lite foredrag eller bidra på andre måter, som både elever og lærere kan dra nytte av? 

- Det ble også snakket om en å ta kontakt med Bækkelaget skole for å høre mer om 
prosjektet Friday Fun og et mulig samarbeid mellom skolene her.  

 Facebook gruppe for FAU/ Forenkle kommunikasjon mellom FAU og klasseforeldre.  

- FAU-Facebook gruppen bør beholdes slik den er i dag, som er hemmelig gruppe, der FAUs 
medlemmer kan ”snakke sammen” i et lukket fora.  

- Det har vært fremmet forslag om at skolen får sin egen Facebook-side, men dette fordrer 
jo også at noen på skolen har ansvar for å administrere og gi innhold siden, og at FAU 
bidar når det er naturlig og nødvendig.  

- Det beste og mest hensiktsmessige er at hver enkelt klasse/klassetrinn har sin egen 
Facebook-gruppe og at vi får disse til å fungere optimalt. Men for at dette skal være mulig 
må så mange foreldre som mulig være medlemmer i gruppen, og det er et problem at en 
del foreldre ikke er på Facebook.  

- Kunne det vært en tanke at kommunikasjonsgruppen utvikler liten manual eller et slags 
innsalg, om hvorfor det kan være lurt å ha en profil på Facebook?  

- For det sosiale miljøet i klassene, og for å ha et sted å nå foreldre på hvert enkelt trinn 
(særlig nå som mailadresser og mobilnummer ikke lenger offentliggjøres fra skolen), er 
Facebook er uten tvil den enkleste kanalen for å planlegge sosiale sammenkomster, stille 
spørsmål om og legge ut informasjon fra nærområdet som angår klassen/årskullet. 

- Dette vil også gjøre det enklere for FAU å kunne nå ut til hver enkelt klasse via den 
respektive klassens FAU-representant.  

Sette sammen årsrapport 

- Hvor stor er denne oppgaven, hvem gjør den i dag og hvorfor skal den settes ut til en 
kommunikasjons-gruppe?   

Oppdatert tekst på skolens hjemmeside 

- Gruppens første oppgave blir å skrive en ny presentasjon av FAU på skolens hjemmesider. 
Dette gjøres asap.  

Jevnlig nyhetsbrev av mer tabloid karakter for å spre engasjement. 

- Med andre ord: En mer lettbeint og tabloid versjon av møtereferatet fra FAU-møtene, 
både tekstuelt og visuelt.  

 


