
REFERAT FRA MØTE I FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, KORSVOLL SKOLE 

 

Tid og sted: Torsdag 26. november 2020 kl. 19.30 på videomøte (Zoom) 

 

Til stede: 

  Deltakelse 26.11.2020 

1a Mari Skoheim Møst  x 

1b Katerin Lind-Klev  x 

1c Stian Ilebrekke  x 

2a Magnus Nesset Kristiansen  x 

2b Erik Tønne  x 

2c Håvard Wiik Thorkildssen  x 

3a Henrik Holm  x 

3b Oddvar Lindbekk  x 

3c Eli Aspelund  x 

4a Ketil Widerberg  x 

4b Henrik Kolderup  x 

4c Silje Sveberg  x 

5a Kristine Harstad  x 

5b Tobias Dahl   
5c Ratna Elisabet Kamsvåg x 

6a Ingerd Hynnekleiv  x 

6b Camilla Hagevik Fjellheim   
6c Monique Lauten  x 

7a Ole T. Thommesen x 

7b Henrik Kolderup x 

7c Eli Aspelund x 

D-gruppa Lasse Lægreid x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Innkalling og dagsorden ble godkjent (v Ole) 

 

2) Rektor informerer  

Rektor informerte om resultatene fra nasjonale prøver, som gjennomføres årlig på 5. trinn. Man har 

fått inn svar fra alle 84 elevene på gruppe- og individuelt nivå. De elevgruppene skolen har vært 

bekymret for tidligere sjekkes spesielt opp.  

Skolen gjør det bedre enn snittet i Oslo og på landsbasis i lesing og regning. På engelsk er imidlertid 

ikke resultatene ved Korsvoll skole like bra. Korsvoll skole oppnår 52 skalapoeng, mens snitt i Oslo er 

50. Skolen har en score som er over nasjonen og på høyden med Oslo, men det er en stor spredning i 

skolens resultater, og en relativt stor gruppe befinner seg på laveste nivå. Det er forskjeller mellom 

klassene. Det er et større sprik enn hva man trodde i forkant. Skolen skal jobbe aktivt med de elevene 

som sliter. Skolen skal se på dette grundig sammen med lærerne. Det må antageligvis gjøres noe 

organisatorisk da resultatene i engelsk har vært mindre tilfredsstillende i flere år. Generelt klarer 

skolen å heve mange elever på mellomtrinnet.     

Ungdomstrinnet (8. trinn): Elevgruppen sett under ett har bidratt til å heve nivået på 

ungdomsskolene som vi avgir elever til. Disse elevene gjør det likt eller bedre enn andre på 

ungdomsskolen.  

Til info: Her kan dere se mer om resultatene på tvers av Oslo: https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/ 

 

3) Info fra driftstyremøtet 

Info fra Eli  

Veldig bra driftsstyre nå. Rektor gikk gjennom økonomi. Hatt en del ekstra grunnet korona og håper 

det blir kompensert, men usikkert. Det ser uansett ut til at man går på et mindre forbruk. AKS ca i 

null. Alt under kontroll.  

Strategisk plan for skolen: fått noe forsinket innspill på byrådets mål for neste år. Skolen tar tak i 

målene og skal oppdatere strategisk plan for neste år. Vedtas på nyåret. Utkast kommer i midten av 

januar til FAU.  AU ser litt på dette før neste møte.  

Implementering av ny lærerplan er en krevende prosess og ser bra ut, men tar mye tid.  

Korona beredskapen: De har jobbet videre med planen. Hver lærer skal være forberedt. Foreldre som 

opplever at det ikke fungere må ta dette opp den riktige veien.  

Info fra Rektor: Går i gang med Strategisk plan nå. Ikke startet med lærere ennå, men til mandag. 

Satsingen og det som står på planen videreføres, men vi ønsker å skrive mer inn ift læringsteknologi 

og digitalisering. Vi skal være litt mer presise på hvordan vi jobber med læreplanen. Det ble drøftet 

på driftsstyremøte å få inn foreldrestemmen og elevstemmen. Nytt møte med driftstyre i januar og 

februar for å se om vi kan ferdigstille noe sammen slik at vi får inn alle stemmene. Det er klare 

retningslinjer (klar meny) som skolen skal forholde seg til. Viktigst at lærerne kommer innunder 

denne.  



FAU innspill i fjor var gode og nyttige. Rektor ønsker at man også nå skal få gode innspill slik at planen 

blir bedre.  

Tidsvinduet er 19. februar. Innen den tiden må vi ha fått tatt inn driftsstyre. Det er utfordrende å få 

med alle aktørene på denne korte tiden.  

Møtetider: Driftstyremøte er 14.01 og kanskje 11. 02 og 04.03 avhengig av behov.   

 

4)  Skjermbruksundersøkelsen  

utgår  

 

5) Bruke noen penger i skolegården? Se liste fra elevrådet under.  

Forslag:   

• Få fikset «blå ballkurv» i store skolegård  
• Nye basketballbane (2 nye basketkurver)  
• Nye kosedyr til D-gruppen  
• Fotballer  
• Basketballer  
• Akebrett  
• Bytte nett på fotballmålene    

 
• Skap for oppbevaring av klær i gangen (spesielt trengs dette på 5-7 trinn)  
• Varmeskap  
• Fleire bøker på biblioteket  
• Ny smart-board på D-gruppen  
• Flere søppelkasser 
• Trampoline til gymsal      

Erik T: sjekker klatrepark alternativer  

Magnus: Skøytebane på øverste delen av skolegården. Kan høre om dette. Ole setter opp på listen.  

Kan skolen hente pris på basketball bane. Ellers ønskes det å fikse ballkurv, fotballer etc.  

Spørsmål til rektor: Hvis vi ønsker å kjøpe noe, kan skolen stille med innkjøpshjelp? Og hvordan er 

dette mot undervisningsbygg? Faste installasjoner og krav til vedlikehold og sikkerhet.  

Svar: Undervisningsbygg må være orientert og ha tommel opp for å sette opp noe i skolegården.  

Ola har spurt Dan og Olav i en mail. Han sier: klatrepark – kult, men krevende. Noen må være primus 

moter. AKS har brukt 105 000 til uteleker. Han ønsker kanskje utesituasjonen litt mer spennende. 

Bålpanne og tarp, etc. Men det er utfordrende for det er veldig hard bruk   

FAU setter opp en liste og sender over til rektor.   

 

 



6) Skolefoto. Skal vi fortsette med SMiL i 2021? 

OK med Smil videre.  

Vi bør få en større skolekatalog. Det er litt for lite å se ansiktene i A5 format. Ole prøver å forhandle 

inn at vi får A4 format.  

 

7). Eventuelt  
Trafikk (Magnus N)  

Åmotveien starter nå. Skilt er satt opp., Gjennomkjøring sperres fra mandag 30.11. Magnus ber Olav 

sende melding til alle på skolemeldingsappen. Klubbhuset rives ca mars 2021.  

 

Hvorfor det (Kristine)   

90 barn som har vært med å forske i høst. 43 plakater har kommet inn. Dommerpaneler er satt og 

godt i gang. Filmsalen er fylt med plakater nå. Godt samarbeid med skolen slik at alle elvene får ta del 

i dette. Publikumspris, masse priser og masse heier. 9. desember er den store dagen. Det blir 

streeming. Veldig fornøyd.  

 

Info fra Ole:  

elevundersøkelsen blir gjennomført de neste dagene. Ny mobbedefinisjon som er mye bredere. 

Rektor vil bli utfordret til å si noe om dette i neste styre.  

 

Aksjoner:  

- Skolen lager utkast til strategisk plan som sendes til FAU i januar. AU ser om man får laget 

innspill i forkant.  

- Sjekker klatrepark alternativer (Erik T)  

- Skøytebane på øverste delen av skolegården. (Magnus) Setter opp på listen til rektor (Ole) 

- Forhører seg om skolen kan hente pris på basketball bane. (Ole)   

- Sette opp en liste og sender over til rektor til utstyr FAU kan bidra med. (Ole)  

- Skolekatalog. Det er litt for lite å se ansiktene i A5 format. Forhandle inn at vi får A4 format. 

(Ole)  

- Trafikk: Rektor sende melding til alle på skolemeldingsappen (Magnus)  

 

***** 

 

Møtet ble avsluttet kl. 2045 

 

Stian Ilebrekke/referent 


