
Møtereferat FAU Page 1 
 

FAU Ljan Skole     Dato 12.01.2016 

          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: Cato Kjølstad 

Forfall: Hèlène, Ellen, Lars, Jostein, Berit Lohne 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 
2016/01 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møte 01.12.15 godkjent. 
 

2016/02 Skolens ledelse informerer    15 min  Berit 

Berit meldt forfall. Ingen spesielle saker som var aktuelle nå. 
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2016/03 Driftsstyret informerer    15 min  Cato Kjølstad 

Ny rektor er ansatt, Anette Hafslund. Hun er nå assisterende rektor ved Hallagerbakken skole, solid teoretisk 

utdannelse som adjunkt, videreutdanning innen skoleledelse fra BI, leder for «thinking schools» ved 

Hallagerbakken skole. Vil kunne starte rundt 1.mai 2016. I perioden fram til dette vil antagelig Berit fungere 

som rektor. 

Driftsstyret gikk enstemmig inn for at det var en god løsning å tilby Anette Hafslund stillingen. 

2016/04  Kriterier for tildelinger fra FAU   10 min  Hans Erik 

 

Forslag til kriterier: 

FAU tildeler støtte etter søknad eller etter eget initiativ. 

Vi ønsker å støtte tiltak som fremmer samhandling mellom skole og hjem, samt tiltak som gir barna 

ved Ljan skole en bedre skolehverdag. FAU støtter ikke søknader som dekker tiltak som faller inn 

under «daglig drift» av skolen/AKS (materiell, lønn o.l) eller kurs som ansatte kan forvente å få 

dekket av skolen. Tiltaket bør komme flest mulig av Ljan skoles elever til gode. 

Innspill: 

- Tydeliggjøre at støtten skal gå til tiltak knyttet direkte til skolen, forslag om å legge til: «FAU 

støtter ikke eksterne lag og foreninger» eller «og må være direkte knyttet til skolen/AKS». 

Nytt fullstendig forslag vedtatt: 

Vi ønsker å støtte tiltak som fremmer samhandling mellom skole og hjem, samt tiltak som gir barna 

ved Ljan skole en bedre skolehverdag. FAU støtter ikke søknader som dekker tiltak som faller inn 

under «daglig drift» av skolen/AKS (materiell, lønn o.l) eller kurs som ansatte kan forvente å få 

dekket av skolen. Tiltaket bør komme flest mulig av Ljan skoles elever til gode, og må være direkte 

knyttet til skolen/AKS. 

 

2016/05 Aktivitetskalender for klassekontakter  15 min  Skolemiljøgruppa 

Skolemiljøgruppa informerer om sine planer for en oversikt over aktiviteter til inspirasjon for 
klasser/klassekontakter. Kirsti har sendt en tilsvarende oversikt fra Uranienborg skole til inspirasjon. 
2.klasse har hatt sin egen liste.  

Videre arbeid: 

- Alle i FAU tar kontakt med sine klassekontakter og høre hva de har av innspill, og FAU 
representantene på hvert trinn sender inn lisebet@hotmail.com 

o Samtidig spør klassekontaktene om å delta på FAU-møte 2.februar 2016 19.00-20.00 
- Skolemiljøgruppa sender ut forslag til oversikt før neste møte 
- Alle diskuterer/kommer med innspill til oversikten på neste møte 

 

2016/06 Informasjon siden sist  30 min  Hans Erik, Gruppeledere, Christine 

- Nyabondo, resultat på rundt 62.000 fra Ljan skole. Gode tilbakemeldinger. Skal høre med skolen om 

mailto:lisebet@hotmail.com
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dette er noe de ønsker å gjennomføre neste år – og om de eventuelt trenger støtte fra FAU i form av 

voksne for å gjennomføre 

- Forespørsel om matter ved inngangene slik at barna ikke drar med seg våt skitt inn i klasserommene, 

det er slik at alle undervisningsbygg skal ha en slik ordning i Oslo kommune – dette kommer 

antagelig, men ligger ikke i budsjettet nå 

- Ønske om å gi en hilsen til vaktmester Claus som går av med pensjon, Hans Erik undersøker når 

eksakt han slutter og Wibeke om dette er noe barna ønsker 

- Spørsmål ift når dørene åpner på skolen og at barna får dårlig tid til å kle av seg nå på vinterstid. 

Argumentasjonen for å åpne 8.25 er at barna ikke har tilsyn av lærer før 8.30, og at de ikke ønsker at 

de skal være alene. Hans Erik skal høre med Berit om de kan åpne 8.20 på vinteren for å gi barna tid 

til å kle av seg 

- Leksehjelpordning – kun for 5.-7.trinn – ønsker FAU å oppfordre til å ha for trinnene før? Undersøke 

med Øystein ift argumentasjon, gjennomføring og bruk, så tar vi det opp igjen neste møte 

- Vi er ikke kjent med at det kommer flyktninger til skolen foreløpig. Fått brev fra FUG. Tas opp om 

dette blir aktuelt. 

 Gruppene. Status og planer 

- Skolemiljøgruppa: Wibeke er med i gruppa. Ikke vært på møte med skolen, Hans Erik etterspør 

innkalling. Ellers jobber de videre med oversikt/inspirasjon til aktiviteter. 

- Trafikkgruppa: lagt ut nye vakter, og følges opp ift at foreldrene melder seg på. Hvis det ikke fylles 

opp må vi legge inn foreldre på bestemte tider. 

Bymiljøetaten vært på befaring  

o #trafikkagenten sende bilder trafikkagenten.no sende inn tips – gruppa skal undersøke dette 

videre, det er flere innfallsvinkler til dette 

o De er enige med gruppa ift hva som er de beste løsningene 

o Kjøre saken videre politisk ift å få midler til fortau 

Ved ny oppfordring om vaktene, også informere om å parkere i avstand fra skolen. 

- Kommunikasjon: laget utkast til artikkel som skal ligge på nettsidene til skolen om rollene til FAU og 

klassekontaktene. Vært på høring hos noen klassekontakter, og er nå på høring hos ass rektor.  

Skal komme en FAU-hjørne tekst på hver ukeplan, dette jobbes med.  

Retningslinjer for bruk av Fb-grupper er spredd til 1.klasse. Klassekontaktene har ansvar her ift å 

moderere diskusjoner osv. Kan eventuelt bruke FAU også til dette ved behov. 

Hvis det er viktig informasjon så er det viktig informasjon må det komme til foreldrene på andre 

måter også. 

Barnevakten.no. Dato og gjennomføring  

Booket 7.april med barnevakten.no – konkret ift gjennomføring og markedsføring neste møte. 

 

2016/07 Vinteraktivitetsdag     15 min  Alle 

Kommer opp på grunn av årshjulet. Noen som har erfaring med dette? Lars Jakob spør Marianne om det er 

aktuelt å ha denne dagen dette året. FAU ønsker at det skal gjennomføres. Samlende for skolen og elevene. 

- Er det snakk om behov for økonomisk støtte til gjennomføring? 
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- Er det behov for ekstra foreldre til å hjelpe til for å gjennomføre? 

- FAU ønsker å bidra, kanskje også med utlån av skøyter for å inkludere de som ikke har utstyr selv 

2016/08 Eventuelt      5 min  Alle 

- Avslutning for Marianne – gave og noen ord fra FAU? Hans Erik kan stille opp når det blir 
avslutning for henne ved skolen og ivareta dette. 

- Ønske om å vite hva det koster med leirskole, og hva andre alternativer koster. 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 

 


