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Møteleder: Erik Aure 

Referent: Elin Mathiesen 

 

Tilstede: Eirik Aure, Elin Mathiesen, Hanne Bongård (Sosialgruppa), Åshild Odden (AKS-

gruppa), Marianne Hartvig (kommunikasjonsgruppa), Kari Framnes (Trivsel og natteravns-

gruppa). 

Forfall: Annette Bull, Trafikkgruppa 

 

1. Gjennomgang med rektor 
 
Ny ressursfordelingsmodell for skolene i Oslo 

 Det er kommet forslag til mer rettferdig fordeling av midlene utfra hvilke behov de ulike skolene 
har.  

 Det foreligger forslag om å endre deler av tildelingen, blant annet det som omhandler demografi 
og forsterket språkopplæring. Forslaget endrer noe på hva de ulike skolene vil få av midler – 
Karlsrud kommer bedre ut.  

 Saken behandles i Driftsstyret før politisk behandling. 
 
Gjennomføring av foreldreundersøkelse  

 15. mars - 7.april sendes det ut en foreldreundersøkelse med 8 spørsmålsbolker med tilsammen 
40 spørsmål 

 Temaer: hvor fornøyd er du med ditt barns skolemiljø, mobbing, info fra skolen, 
utviklingssamtaler, dialog og medvirkning etc. 

 Undersøkelsen sendes ut på e-post og kan gjennomføres via web-lenke eller på mobil. 

 Tidligere har svarprosenten på lignende undersøkelser vært lav – FAU-representantene kan 
oppfordre foreldrene til å svare 

 Skolen vil informere foreldrene når resultatene er klare 
 
Annet: 

 Foreldremøte på ungdomstrinnet med besøk fra Manglerud politi – god tilbakemelding - lite som 
skjer på Karlsrud. Det bær være fast møte med politi/forebyggende for FAU og ungdomstrinn 
(ifm. foreldremøtene i januar). 

 Nettvett/nettbruk – Skolen vil arrangere nettvettkveld hvert år. Vurdere tiltak som kan øke 
fremmøte blant foreldre, f.eks. barnepass. Hva kan FAU bidra med? 

 Uteområdet på ungdomskolen - Undervisningsbygg er positive til å sette opp basketstativ og 
sittegrupper. Rektor skulle også ta med seg videre forslag om utesjakk på ungdomsskolen.   

 Skøytebanen på Lambertseter videregående – sjekker om Karlsrudelever kan bruke i skoletid og 
etter skoletid. 

 Bistand fra skolen til å skape blest om konkurransen #sosialpåkarlsrudskole – vil be lærerne 
informere elevene, f.eks. ved å legge inn i ukeplan.  

 Dato for sykkelprøve – 18.mai 

 Kunstgressbanen: Noen foreldre og elever har vist bekymring knyttet til helsefaren og 
miljørisikoen knyttet til kunstgress med dekke av gummigranulat. Det skal ikke benyttes slike  
kuler til denne banen.  

 Karlsrud er sommerskolebase i 2017 – påmelding er 15-21. mars 



 Karlsrud blir praksisskole fra høsten – minst tre lærere blir veiledere – det er inngått formelt 
samarbeid med høyskolen.  

 Karlsrud blir sertifisert som miljøfyrtårn – bl.a. kildesortering – i løpet av våren. Elevene vil være 

sentrale i implementeringen.  

 

2. Videre oppfølging av konkurransen #sosialpåkarlsrudskole 
 Markedsføring – FAU-representantene vil sørge for at alle har lagt ut konkurransen i de 

respektive facebookgruppene  

 Innspill: Foreldrene mister kontakten oppover i klassetrinn – hva kan gjøres? Det er lagt opp til 
mye sosialt på barnetrinn, men lite på ungdomstrinn. Det er spesielt viktig når klassene er nye fra 
8. trinn. FAU kan vurdere videre om det bør oppfordres til flere foreldretreff/jule- og 
sommeravslutninger også på ungdomstrinn.  

 

3. Diskusjon om mulig samarbeid med Friday fun  
Eirik har vært i kontakt med Lars Otto (ildsjel bak Friday fun), men foreløpig ikke fått svar på alle 
spørsmål som kom opp på forrige FAU-møte. Styret følger opp kontakten og vil (før sommeren) 
informere hele FAU om muligheter ved samarbeid.  
 

4. Informasjon fra gruppene 
AKS: Følger opp tilbakemeldinger fra foreldremøter. Gruppen skal ha møte sammen snart og 
planlegger nytt møte mot skolen/AKS. 
Sosial: Mellomtrinnsdisko dato i mars. Nyttårsball vel gjennomført – takk til foreldre som stilte opp. 
Oppdaterer erfaringsdokument: Bør ha en tralle til flytting av bord/stoler? 
Trivsel og natteravn - 16 nye til natteravn. Rolige forhold på Karlsrud.  
Planlegger møte med Lambertseter FAUs natteravngruppe. 
Årsmøte i natteravn Oslo 25. april – noen fra Natteravn/Trivselgruppa møter der. 
Kommunikasjon: Møte med rektor før jul om arbeid med kartlegging av foreldres kompetanse/yrker 
opp mot skolens fagplaner og vurdere ev. yrkesmesse til høsten. 
17.mai-kommiteen: tar kontakt med kasserer i god tid før arrangement. 


