
Referat fra FAU-møte 16. januar 
MØTELEDER: ANNETTE BULL 

REFERENT: ELIN MATHIESEN 

DELTAKERE: ANNETTE BULL (4A), EIRIK AURE (3A), ELIN MATHIESEN (4B), VIVIAN BOUSOULA (2B), HEIDI SKARPRUD 

(1A), TRINE ERICHSEN (2A), PER RØE (6B), JANNICKE THOM (6A), KARI FRAMNES (5B), ELISABETH HABBERSTAD 

(5A), ANNELI STENVALL (10A), LINDSEY KRESZ (9A), CAMILLA ÅLAND (7A), JANNE LYSØ (8A), MARIANNE HARTVIG 

(8A), TROND EGIL NORDBY (8B) 

1. Informasjon fra rektor, Morten Relbo 

Nasjonale prøver for 5, 8 og 9 trinn i lesing, regning og lesing engelsk  

- Prøvene er gode, tester breddekunnskap i mange fag, utholdenhet og nøyaktighet – resultatene 
er et godt arbeidsverktøy for skolen/lærerne i etterkant  

- Nytt fra 2016 digitale prøver, tidligere har prøvene vært skriftlig. Skolen vil legge til rette for mer 
bruk av PC’er/Ipader. 

- Prøv selv her (se eksempelprøver). 

- Resultat: 9. klasse svært gode resultater (helt i toppsjiktet nasjonalt), 8. klasse litt svakere enn 
forventet nivå (litt under Oslo-snitt), 5. klasse litt under forventet nivå (om lag på Oslo-snitt). 

Skolen ser nærmere på hva som gjør at 9. trinn gjør det så bra – hva kan læres av denne 
suksessen – et godt kollektiv løfter alle. 

Manifest/Partnerskap mot mobbing – hva gjør skolen 

- Skolen setter listen høyt for å ha et trygt, godt sosialt læringsmiljø 
- Karlsrud er en liten skole – gjennomsiktig – god kontroll på hva som foregår 
- Bruker «Mitt valg» (10 temaer), les mer her.  

- På ungdomstrinnet brukes UDV-timer til å snakke om klassemiljø og 5.uka på tvers av trinn 
skaper også godt miljø 

- Foreldre, elever, andre må rapportere til skolen dersom elever opplever krenkelser/uheldig 
adferd. Skolen tar tak i enhver hendelse – setter inn tiltak rundt eleven så lenge det er 
nødvending. 

- Elevundersøkelsen er nylig gjennomført for 5-10 trinn – legger frem resultater på neste møte 

Uteområde på ungdomstrinnet:  

- Rektor er i dialog med undervisningsbygg og det arrangeres befaring på skolen neste uke. 

Ungdomstrinnet ønsker nye sittegrupper og basketstativ. Skolen er trolig ikke prioritert på grunn 

av nytt lekeapparat på barnetrinnet.  

- Imøteser gjerne samarbeid med FAU og søknad om frivillighetsmidler. Undervisningsbygg må 

inkluderes i en søknadsprosess fordi de som eier vil stå ansvarlig for vedlikehold i ettertid.  

Andre saker: 

- Fotballbanen får trolig kunstgress - noen detaljer gjenstår, men trolig blir det realisert i løpet av 

våren. Samarbeid med undervisningsbygg og OBOS. Skolen satser på å arrangere åpningscup  
Det betyr at det ikke er mulig med skøytebane her. 

- Åpner for utlån av gymsalen på lørdager til bursdager og arrangement med hele klassen (eller 
alle jenter/gutter i en klasse). Vil sette flere tidsintervall, slik at flere kan få anledning til å bruke 
gymsalen i løpet av lørdagen. Foreldre som står ansvarlige ved lån av gymsalen må informeres 

om branninstruks/rutiner. 
- Facebook-side for skolen kommer snarest.  

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/administrere-nasjonale-prover/#oppgaver-regning
https://karlsrud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/mitt-valg/


2. Lansering av "tips og råd for sosiale aktiviteter" med konkurranse mellom klassene 

- Bakgrunn: FAU har vært pådriver for vennegrupper/sosiale aktiviteter i klassene. Natteravn- og 

trivselsgruppa har skrevet et veldig nyttig dokument som gir klassene mange gode tips og råd til 

sosiale aktiviteter. Kommunikasjonsgruppa har laget et flott design.  «Tips og råd» skal bidra litt 

inspirasjon og synliggjøre at aktivitetene ikke trenger å koste penger. Sendes til alle 

sosialkontaktene i klassene 

- FAU foreslår en konkurranse mellom klassene i denne forbindelse.  Klassene/vennegruppene skal 

dokumentere kort en felles sosial aktivitet de har hatt sammen (klassefest, tur e.l.). 

Dokumentasjonen kan være en kort beskrivelse med bilde(r) som samles på Karlsruds Facebook-

sider med en passende «hashtag»   

- FAU skaffer sponsorer til en flott premie, f.eks. deltakelse på aktivitet i nærområdet, tilskudd til 

ny felles aktivitet el. FAU trekker en vinner innen 15. mai (loddtrekning mellom bidragene). Vi 

kan ha én premie for klassene og én for vennegruppene. En slik konkurranse kan vi også vurdere 

å ha fast hvert år. 

- Opplysning om lån av gymsalen tas inn i dokumentet. Kari og Janne følger opp. 

Vedtak: FAU-styret med bistand fra kommunikasjonsgruppa lanserer «tips og råd for sosiale 

aktiviteter» med konkurranse mellom klassene. 

 3. Vurdere samarbeid med Friday Fun  

- Lars Otto Andersen fra FAU ved Bekkelaget skole informerte om FridayFun.  

- Ønsker å stimulere barn til å teste ulike aktiviteter – synliggjøre flere muligheter i nærmiljøet og 

utfordre de som driver aktiviteter til å gjøre det på elevenes og skolens premisser. 

Lavterskeltilbud. Har hatt 7 arrangement hittil – for ulike aldersgrupper – planlagt 20 

arrangement i år. 

- Finansiering - utfordre lokalt næringsliv til å sponse og vil søke om midler fra sparebank1-

stiftelselsen innen 1. februar. 

- Foreløpig er det planer om deltakelse fra Bekkelaget, Nedre Bekkelaget, Ekeberg, Brannfjell 

skoler. Karlsrud FAU er velkommen til å samarbeide. Et samarbeid innebærer trolig å organisere 

en foreldregruppe til å delta som vakter, finne aktiviteter tilpasset Karlsrud (nærmiljøet), være 

kontaktledd med Bekkelaget FAU. 

- FAU vil vurdere et samarbeid nærmere. Eirik undersøker konkret hva FAU må bidra med for å 

inngå samarbeid – organisering av selve aktiviteten, forsikringer av deltakere – «kan vi gå god for 

det?». Eirik kan be om tilbakemelding fra FAU-representantene mellom møter. 

4. Forslag om å arrangere infomøte for foreldre på ungdomstrinnet med Manglerud 

politi og Lambertseter fritidsklubb 

- FAU vurderer å arrangere en foreldrekveld på ungdomstrinnet med «Forebyggende Manglerud - 

Manglerud politistasjon» sammen med skolen. Styret har bedt rektor sjekke nærmere med 

Forebyggende Manglerud om de har de anledning til dette.  

Forslag til vedtak: FAU-styret med bistand fra Natteravn- og trivselsgruppa undersøker videre 

mulighet for å arrangere infomøte for foreldre på ungdomstrinnet med Manglerud politi. 

5.Info fra SMU-møtet ved Jannicke 

- Eget referat fra møtet kommer 

https://karlsrud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget/


6. Info fra Natteravn- og trivselsgruppa:  

- Uteområdet på ungdomsskoletrinnet. Har innhentet ønsker fra skolen og elever. Trolig litt kort 

tid til å søke frivillighetsmidler til 1. februar, ny mulighet 1. september. Styret setter gruppa i 

kontakt med rektor etter befaring, jf. ovenfor.  

- Rekruttering til natteravn ifm. foreldremøter – et skriv er utarbeidet. Vaktlister er satt opp frem 

til sommeren.  

7. Sosialgruppa: Status forberedelse til nyttårsball 

- Rune har hatt møte med skolen og ungdomstrinnet. Ungdommene står for arrangementet.  

- Har sendt ut e-post til alle FAU-representantene på mellomtrinnet – har hatt litt problemer med 

e-poster. Ber om 3 vakter fra hver klasse. 

8. Kommunikasjonsgruppa – planer fremover 

- Avventer tilbakemelding fra rektor om hvordan vi skal gå videre med å kartlegge foreldre som 

kan bidra inn i skolens undervisning eller annen aktivitet på skolen 

9. Trafikkgruppa – planer fremover  

- Trafikkvakter sendt ut oktober 

- Bydelen arrangerer om trafikk møte 18. januar 

- Det har vært befaring i steingrimsvei – belastning pga. mulig stenging av Kåres vei, skolevei, 

utbygging på Kiwitomten 

- Planer om sykkeldag til våren 

10. AKS-gruppa – planer fremover 

- Kan lufte ideer med FAU-representantene på 1-4 trinn med behov. 

11. Forberedelse til foreldremøter og forslag til endring av valg av FAU-representant  

- Foreldremøtene er en god plattform for å profilere FAU – Det lages et infoskriv som 

representantene kan bruke i den muntlige gjennomgangen i klassene. Fortell om ny organisering 

av FAU, arbeidsgrupper og saker FAU jobber med. 

- For at FAU kan starte med arbeidet så tidlig som mulig i høstsemesteret foreslås det at neste 

skoleårs FAU-representanter fast velges før sommerferien. Informer klassene om dette. Med 

unntak av 1 og 8 klasse som velger på første foreldremøte etter sommeren. 

Vedtak: FAU ønsker endring av valgtidspunkt slik at neste års FAU kan velges på foreldremøtet i før 

sommerferien inneværende år. FAU-styret med bistand fra kommunikasjonsgruppa sammenfatter 

en kort huskeliste/infoskriv som FAU- representanter kan bruke til den muntlige gjennomgangen 

med klassene sine. 


