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FAU Ljan Skole     Dato 01.12.2015 

          Kl. 1900-2100 

 

Møte innkalt av: Hans Erik Bryhn     Type møte: FAU møte 

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Lisebet S. Skarpaas 

Ordstyrer: Hans Erik Bryhn       

Møtedeltagere:  

Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Wibeke Nordhøy wibekeno@gmail.com 
 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 
2S Tine Kvisle Sletterød tine.sletterod@halogen.no 
 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

3S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 
 Ellen Westby ellen.westby1@gmail.com 

4S Kristi Hjelle Horntvedt  Kristi.hjelle.horntvedt@ubf.oslo.kommune.no 

 Tor Henrik Sømme ths@archus.no 
5S Christian Kahrs ck@theaptco.no 

 Hèlène Andersen helene@andersenvalla.com 

6S Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

 Cato Ellingsen cato.ellingsen@samsonite.com 

7S Jostein Gyrd Holte jostein@vennligsin.net 

 Lars Jacob Bøe  lars.jacob.boe@afgruppen.no 

AKS Magne Lome magne.lome@cappa.no 

 Lars Wiese lars.wiese@gmail.com 

Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

       

I tillegg: Berit Lohne, Cato Kjølstad, 

Forfall: Tine Kvisle Sletterød, Kristi Hjelle Horntvedt, Christian Kahrs, Wibeke Nordhøy 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 
2015/81 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møte 3.11.15 godkjent. 
 

2015/82 Skolens ledelse informerer    15 min  Berit 

- Endelig resultater fra nasjonale prøver kom i dag, det er ikke noen endringer fra 
presentasjonen forrige gang. Scorer bedre enn forrige gang, og på samme nivå som andre 
skoler i området 
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- Skolen har et merforbruk som må dekkes inn, og driftsstyret har bestemt hvordan dette skal 
spares inn. Lønnsutgifter som må spares inn. Fra 1.1.16 tas en assistent bort fra 1.trinn så 
trinnet får en assistent på deling. En lærer har bedt om permisjon et halvt år, og en intern går 
inn for dette. Tredeling av undervisning i 6.trinn bortfaller, og ass. rektor går inn i 
undervisning 6t i uka. Dette skyldes bla uforutsette utgifter. Rammene blir økt neste år, men 
det var likevel nødvendig å gjøre dette. Innsparingene er gjort i nøye samråd mellom 
ledelsen på skolen og driftsstyret.  

- Det har vært intervjuer til rektorstillingen i dag. Utdanningsetaten har regien på dette, og 
driftsstyreleder inviteres til å være med, de er i en god prosess og har gode kandidater. 

- Elevundersøkelsen er gjennomført, 92% har svart. Ikke rukket å se på den enda.  
- Foreldre skal ha fått skriv om julegudstjeneste og alternativ samling, i år skal alle svare aktivt 

hva barna skal være med på. 
- Spørsmål om hva som skal stå på hjemmesidene til skolen om FAU, vi skal bestemme dette 

og Hans Erik gi beskjed. 

 

2015/83 Driftsstyret informerer    15 min  Cato Kjølstad 

- Realistisk oppstart for ny rektor er april, det betyr at en midlertidig rektor må konstitueres fra 1.2 når 

Marianne går av. 

- HMS og sykefravær er fokus på hvert driftsstyremøte, sykefraværet har gått noe ned. 

- Mobbesaker tas opp hvert møte. Ikke nye saker nå. 

- Nytt vedtak for AKS, man må si opp til fire fastsatte datoer i året, dette skal informeres tydelig. 

- Det estimerte underskuddet er i underkant av 700 000. Har en plan nå for å ta inn underskuddet. 

- Nasjonale prøver, kan finne informasjon på Skoleportalen (Udir) og i Aftenposten. 

- Strategisk plan for 2016: Bli mer synlig som skole og fokus på omdømme, tydeligere mål på resultater 

det vil si flere opp fra laveste score og mer fokus på de som scorer godt for å holde nivået inn mot 

ungdomsskolen. 

- Skolen burde utarbeide en uttalelse om de gode resultatene på nasjonale prøver, et ønske fra FAU. 

Driftsleder mener vi kan utarbeide en kort setning om retningen på resultater som kan spres i sosiale 

medier. Innspill om at man kan henge omdømmebygging på det skolen fokuserer på metodisk og 

faglig. 

- Åpent for innspill på navn til den nye ungdomsskolen 

 

2015/84  Kriterier for tildelinger fra FAU   20 min  Alle 

Gjennomgang av økonomien til FAU ved Lars. På budsjett har vi ca. 80 000 i pluss ved skoleårets slutt. 
Det som ikke ligger inne er kostnader til løsningen for å melde seg på trafikkvakter. Dette har vi ikke 
fått faktura på, men er anslått til å være 5-10 000 i året. Betaler vi dette kan løsningen brukes til flere 
arrangement. Inntektene i året er på ca. 30 000.  

Det som midlene har vært brukt på tidligere er støtte til utstyr, foredrag, fra melkeordningen til 
leirskolen (men det er innarbeidet, kommer hvert trinn til gode og er betaling for at de deler ut 
melk). 

Vi støtter ikke ren drift av skolen, ønsker at penger skal brukes på ting som styrker samhandling 
mellom hjem og skole. Det skal være noe som kommer skolen og samarbeidet hjem/skole til gode 
over tid. Vi må lage tydelig formulering på hva pengene skal brukes til. Hans Erik lager en formulering 
til neste møte som vi tar stilling til. 
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Kan skolen lage en ønskeliste som formidles, kan det om mulig ordnes på andre vis, ved at folk vil gi 
en gave. Mulighet å støtte det nye bygget ved Skredderjordet – Lars Jacob skal undersøke hva som er 
kommet inn om det er aktuelt. 

 

2015/85 Informasjon siden sist    30 min  Alle 

 Trafikkvakter: litt tekniske problemer i oppstarten, men nå er alt oppe. Man blir invitert til å melde 

seg på, når man legger inn navn og mobilnr på ønsket vakt får man mail, melding på sms og kan legge 

dette rett i kalenderen. Nå skal så godt som alle vakter fram til jul være dekket. Erfaring fra i fjor at 

det vil holde med 2 vakter, så lenge begge stiller opp, da blir det færre vakter per foreldre. Aktuelt å 

trykke opp flyere som kan deles ut ved behov. Ift Herregårdsveien så skal det være et vedtak, det har 

blitt 30 sone, men parkering forbudt skiltene har ikke kommet. Vi trenger å sjekke ut hvor saken står 

 Kommunikasjon: blitt en Facebookgruppe for FAU, alle må komme inn i den. Alle trinn må i tillegg 

sørge for å legge Tine til i sine klassegrupper, så tar hun ansvar for å legge ut informasjon til FAU likt i 

alle gruppene.  

 Barnevakten.no: Nytt foredrag til våren ved barnevakten.no – ulike alternativer. Erfaringer fra 

tidligere at det er nyttig og konkret. Lærer om hva som er gode måter å snakke med barna om dette 

på, mål om å bevisstgjøre og ha mer dialog rundt dette og mulighetene som finnes for å rette opp 

når man gjør noe dumt. Noe for elevene på dagtid, og så temakveld for foreldre på kvelden. Det var 4 

alternativer. Vi går for alternativ 1: 

o Undervisning for elever på dagtid, og møte med foreldrene på kvelden. 

o Sammenslåing av trinnene blir da som følger: 

o (3.)4.-5. trinn sammen, jeg trenger 1 effektiv klokketime for holde en dialogundervisning med 

elever på disse trinnene, pris kr 1.000,- 

o 6.-7. trinn sammen, jeg trenger 1,5 klokketime for å holde en dialogundervisning med elever 

på disse trinnene, pris kr 2.000,- 

o Temakveld fror foreldre samme kveld, pris 2.500,- 

o Barnevaktens seminarandel, kr 2.000,- 

o Totalt for alternativ 1: kr 7.500,-  (kjøring og bom kommer i tillegg) 

Vi foreslår en dato i april; torsdag 7 eller 14 er aktuelle datoer, Christine sjekker og vi fastslår dato på 

neste møte. Å ta betaling er ok, enige om 50,- og en kaffekopp inkludert er ok.  

 Foredraget i november: fungerte bra, var engasjerende og kom mange spørsmål. Alle lærere og AKS-

ansatte var til stede.  

 Nyabondo: sak i Nordstrands blad om dette 19.11 

    

2015/86 Planlegge vårsemesteret   10 min  Hans Erik 

 FAU-nytt: et informasjonsskriv som går ut en gang på våren, planlegge det i god tid. Enighet om at en 

gang i året er nok. 

 Tidspunkt for FAU-møter: vi beholder samme tidspunkt som det har vært, kl. 19-21.  

2015/87 Eventuelt     5 min  Alle 

Oppfordrer skolen til å ta grep og snakke om nasjonale prøver – fortelle «sin versjon» satt i 
perspektiv.  
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Ang spørsmål fra Berit: vi godkjenner at referatene legges ut på nettsiden til skolen, men vil kun ha e-
post og ikke tlf. nr. lagt ut der. Hans Erik ordner dette når han lager pdfer som kan legges ut. 

 

  Arbeid i gruppene    30 min  Alle 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 

 


