
 

FAU Ljan Skole        Dato 9.01.2018 
          Kl. 18.00-20.00 
 
Møte innkalt av: Hans Erik Bryhn    Type møte: FAU møte 
Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Anne-Mette Kahrs 
Ordstyrer: Hans Erik Bryhn       
 
Møtedeltagere:  
Klasse FAU rep Mailadresse 
1S Marianne Øygarden marianne.oygarden@gmail.com 
2S Målfrid Krane mirenekrane@yahoo.no 
 Jacqueline Nalbant jn@posten.no 
3S Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 
4S Rachel Eide rachelle@getmail.no 
 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 
5S   
6S Kari Anne Ovesen fam@rafaelsen.com 
 Johanne Løvsland johannelovsland@msn.com 
7S Anne Mette Kahrs anne.mette.kahrs@contentstudio.no 
 Cathrine Engebret cathrine.engebret@hotmail.com 
Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

 
I tillegg: Fungerende rektor Åsta Bjerkestrand (sak 01 og 02) 
Forfall: Jon Erland Lervik, Gunnar Aarnes, Christine Flaa, Bjørn Erik Neerland, Lars Wiese. 

2018/01 Agenda, referat 
Møteinnkalling og referat fra forrige gang ble godkjent. 

2018/02 Skolens ledelse informerer 

ELEVUNDERSØKELSEN på 5. - 7.trinn har gitt gode resultater sammenliknet med 
foregående år og andre skoler.  
 
NASJONALE PRØVER – sammenliknet med andre skoler i vårt område ligger Ljan på topp i lesing 
og engelsk. 
 
STRATEGISK PLAN 2018 – er under utarbeidelse og vil bli tilgjengelig på skolens nettsider. Det 
vil være tre hovedsatsningsområder:  

• Bedre tenkeskole 
• Leseutviklingsplan 
• Enda bedre på digitale verktøy blant ansatte og elever 

 
 (> Strategisk plan for 2017 finnes her) 
 
BUDSJETT – det foreligger ikke reelle tall for 2018 ennå. Året kan se omtrent ut som fjoråret 
dersom Ljan skole ikke blir trukket så mye som man fryktet, ref informasjon i forrige møte om 
ressursmodellen. Men vi vet ennå ikke hvor vi havner.   

mailto:fam@rafaelsen.com
https://ljan.osloskolen.no/contentassets/70f889e7ae1d454086c869df6b69c99a/strategisk-plan-ljan-skole--2017.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk+plan+2018&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3aeb6e624d-13f1-4339-81ab-fdc1dd7bc40f


 
 
 

 
FAU v/Hans Erik har sendt brev til bystyret vedrørende ressursmodellen og fått respons på dette. I 
svaret estimeres det at Ljan skole kan få økning i budsjetter, men dette er foreløpig kun antakelser. 
Rektor kunne i tillegg informere om at i 2017 hadde man en budsjettramme på rett over 30 millioner, 
i løpet av året ble den endret til 32 da det kom tilskudd i løpet av året.  
 
ÅPNING AV SKOLENS DØRER OG TILSYN FØR SKOLESTART 
Et ønske om å åpne dørene tidligere om morgenen er tatt opp tidligere og spilt inn til skolen fra FAU. 
I dag åpnes dørene fem minutter før det ringer inn, altså klokken 08.20, og det er tilsyn av elever i 
skolegården hver morgen fra kl 08.15 – 08.25, ved 1 til 2 personer fra skolen. 

Den foreslåtte endringen og årsakene til at man ønsker dette, har rektor diskutert med personalet. 
Lærerne opplever ikke at det er et problem eller at elever blir stresset av dagens løsning, og rektor 
informerte om at det er besluttet å beholde dagens ordning og ikke åpne dørene noe mer enn 5 
minutter før skolen starter. Det ville også kreve mer ressurser å overvåke barna inne i skolebygget 
når de slippes inn 10 minutter før skolestart. Disse ressursene har Ljan skole ikke pr i dag. 

Rektor og ansatte har forespurt ved flere andre Oslo-skoler hva som er vanlig, og mange åpner 
dørene idet skolen starter, og henter da elevene inn fra i skolegården. På Ljan skole praktiseres ikke 
dette.  

Møtet diskuterte saken og det er fortsatt ønsket fra noen foreldre ved skolen at man revurderer 
beslutningen, slik at barna har tid nok til å gjøre seg klare for skoledagen. Det ble også diskutert 
utfordringen ved at når man kun har fem minutters margin, vil det ved avvik (som når elever ikke 
rekker å bli klare, lærere kommer for sent osv.) være lite å gå på, og det er viktig å holde tiden slik at 
dette ikke tar av elevenes undervisningstid.  

Rektor tar med innspillene fra FAU videre.  

 
SKOLERUTA – for året 2018 er lagt inn i skolens kalender på hjemmesiden. Skoleruta ligger også 
tilgjengelig på Oslo kommune sine nettsider.  
Merk! 
18. mai er vanlig skoledag, selv om den er inneklemt mellom 17. mai og pinse. 
11. mai er fridag. 
21. juni er siste skoledag før sommeren. 
20. august er første skoledag etter ferien. 
 
FORELDRETENKESKOLEKVELD 

Det er planlagt en tenkeskolekveld for foreldre onsdag 7.mars klokken 18.00 – 20.00. Man møter i 
sitt barns klasserom og får prøve ut tenkeverktøy mm. Kommunikasjonsgruppa kan bidra med å spre 
informasjon om dette ut til foreldre, i ulike kanaler. Rektor tar kontakt med mer info. 

Innspill fra Skolemiljøgruppa: de har også snakket om en temakveld i vårsemesteret. Det foreslås at 
tenkeskolekvelden da erstatter dette, men at gruppa kan bidra med midler til foredragsholder hvis 
behov. Rektor tar dette videre med gruppa hvis ønskelig. 

 
INNSPILL TIL REKTOR FRA TRAFIKK-GRUPPA VEDR TRAFIKKVAKTER 
Har lærerne noen opplevelse av hvordan foreldretrafikkvaktene fungerer? Det er vanskelig for 
trafikkgruppa å få oversikt over dette med mindre man er daglig «ute i felten» selv, samt at man bare 
må anta at folk stiller opp da det ikke er noen avsjekk på dette. Det ble foreslått å høre med AKS, da 
de er tettere på vaktene ift plassering, henting av utstyr mm.  

https://ljan.osloskolen.no/kalender/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/


 
 
 

2018/03 Informasjon 

Aktuelle saker ble diskutert under forrige punkt.  
 
INNSPILL FRA MØTET BASERT PÅ REKTORS INFORMASJON OM BUDSJETT 
Det er ikke første gang Ljan skole har et mindre forbruk enn budsjett, man hadde det samme i 2016 
og vi får sannsynligvis beholde overskuddet fra ifjor - det gjenstår fortsatt å se hva resultatet blir. 
Men er det noen måte FAU kan påse at et eventuelt overskudd brukes til viktige ting barna våre 
trenger, som f.eks at elevene får det skolemateriellet de har krav på? Eks. fra spansken hvor de har 
halvparten så mange bøker som antall barn og må dele på disse.  

Det er lite forutsigbarhet i budsjettprosessen, men FAU kan gi innspill til Driftsstyret på bruk av 
overskuddet og be om en redegjørelse for dette. 

 

2018/04 Saker fra KFU-grunnkurs: SMU, Skolegruppemøter,  
nytt personverndirektiv 
 
Marianne har vært på KFU (Osloskolenes Kommunale Foreldreutvalg) Grunnkurs og det var en 
veldig positiv og lærerik opplevelse for en ny FAU-representant om «hvordan ting henger sammen», 
hva vi som sitter i FAU må passe på og vite om osv. Anbefaler alle som har mulighet til å få med seg 
dette. Tilstede var KFU og representanter fra skoler i hele Oslo. 
> Oversikt over kurs hos KFU 
 
SMU (Skolemiljøutvalg) 
Det er anbefalt fra KFU at alle skoler bør ha dette. SMU skal representere elever og foreldre, utenom 
FAU, og skal være et organ som sikrer at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. 
SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. For Ljan skole bør rektor ta 
initiativet til å sette i gang dette igjen. Det har vært SMU ved Ljan skole tidligere.  
> Mer info om SMU 
 
SKOLEGRUPPEMØTER 
IKT sjef holdt et innlegg om digitale plattformer. Oppfordret skolene til å søke om midler. Da dette 
er et satsningsområde for Ljan skole for 2018 oppfordrer FAU om det samme.  
Gjennomføring av skolegruppemøter: Ljan skole kan velge å stille som vertsskole for disse møtene. 
Neste skolegruppemøte er 13 februar på Rosenholm skole, Marianne anbefaler alle som har mulighet 
til å delta. 
> Informasjon om og referat fra skolegruppemøtene   
 
PERSONVERNDIREKTIVET GDPR (The General Data Protection Regulation)*  
Det foreslås å utarbeide en egen forklaring på direktivet på vegne av FAU, slik at foreldre også blir 
trygge på dette og hva det betyr for elever og foreldre. KFU legger ut generell info som FAU kan 
bruke til å lage sin egen versjon. 
 
*EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018 = nye regler for personvern i Norge. Det nye 
regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter (KILDE: DATATILSYNET) 

 

http://oslokfu.no/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/


 
 
 

2018/05 Elevråd – hvordan gi elevene reell påvirkning? 
Flyttes til neste møte. 
 

2018/06  Tilsyn av elever hver dag 08.15-08.25 
Diskutert under punkt 2018/02 

 

2018/07 «Infopakke til foreldrekontakter» 

Johanne fra Skolemiljøgruppen sendte ut forslag på e-post før dagens møte og dette ble gjennomgått. 
En del kommentarer kom på direkten til innholdet, men send også gjerne innspill og forslag direkte 
på e-post til johannelovsland@msn.com. FRIST: så snart som mulig. 

Utgangspunktet for utvikling av denne «pakken», er at det pr i dag er lite formalisert informasjon for 
de som starter opp som foreldrekontakt. Infopakken er tenkt for å sette informasjonen man har behov 
for i system. 

Etter FAU har gått gjennom og før endelig ferdigstillelse distribuerer Johanne også dokumentet til 
dagens foreldrekontakter ved skolen og ber om innspill.  

NB! Det ligger informasjon på KFU sine sider (se forrige punkt) som kan være nyttig å ha med i et 
slikt dokument. som for eksempel under ”Ny i FAU”. 

 

2018/08 Kjøp av leker til skole/AKS 

BRUK AV FAU-MIDLER:  
Målfrid la frem forslag om FAU kan bruke av sine midler til å kjøpe inn leker til elevene. Det er litt 
dårlig utvalg på dette, mye er blitt borte eller er ødelagt og slitt. Kan vi evt involvere elevrådet/barna 
og AKS, og høre hva de ønsker seg/trenger?  

Bør man kanskje ha et årshjul for å kartlegge de ulike sesongbehov? Det er i så fall nødvendig å 
kartlegge skolens situasjon på utstyr.  
 
Forslag: Hans Erik forhører seg med elevråd/AKS.  
 
I tillegg: Bua (og andre steder) – låner ut gratis utstyr. Mulig at skoler også kan benytte seg av dette. 
Et fint tilbud å informere om i forbindelse med skidager osv.  

Kan evt også foreldre/familier bidra med utstyr til skolen?  

Et konkret ønske fra elevene ble meldt inn: En klokke på veggen i 2. etg. Så kan de se hva klokken 
er, selv om de ikke får bruke mobilen. Kan man bruke av FAU-midler til dette? 

 

2018/09  Oppgaver for elever som ikke er skolepatrulje 

Ikke alle elever på 7. trinn er med i skolepatruljen, av ulike årsaker. Forslag fra Målfrid: kan de 
elevene som ikke er med få andre oppgaver, som f.eks å være trivselsvakter i skolegården, lese for de 
mindre barna osv? Det er viktig å benytte seg av 7. trinn som ressurs og mange av barna der ønsker å 
gjøre noe alternativt til skolepatruljen. De som er skolepatrulje får kinobilletter som betaling for 
jobben. Det er usikkert om dette gis fra skolen. Det bør sjekkes opp hvor denne betalingen kommer 
fra, og om det er mulig på bruke den samme «premie» for andre oppgaver. Kan evt. FAU-midler 

mailto:johannelovsland@msn.com
http://oslokfu.no/ny-i-fau/
https://www.bua.io/


 
 
 

brukes til dette om skolen ikke har ressurser eller ikke kan melde inn hele klassen? Anette (rektor) 
hadde en alternativ løsning på dette i 2016. Hans Erik sjekker med nåværende rektor. 

 

2018/10 Eventuelt 

FAU har fått en henvendelse fra foreldre om at det finnes en tilsynsrapport gjort på renholdet på Ljan 
skole. Tilsynsmyndighetene har vært tilstede og gjort undersøkelser, og har stilt rektor en del 
spørsmål som hun har svart på.   

Det ble spilt inn fra møtet at man i tillegg til det som helsemyndighetene har gjennomgått i denne 
rapporten, muligens burde ta luftskvalitetsprøver i tillegg. 

Målfrid sender rapporten på mail og FAU v/Hans Erik forespør rektor vedr denne.  

FRIST: neste FAU-møte. 
 
 
 
 
NESTE MØTE: TIRSDAG 6. FEBRUAR 


