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FAU Ljan Skole     Dato 07.02.2017 

          Kl. 18.00-20.00 

 

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

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Lisebet Skeie Skarpaas 

Ordstyrer: Hans Erik Bryhn       

Møtedeltagere:  

Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Charlotte Reikrås-Jakobsen reikras@yahoo.no 

 Jacqueline Nalbant jn@posten.no 

2S Wibeke Nordhøy wibekeno@gmail.com 

 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 

3S Tine Kvisle Sletterød tine.sletterod@halogen.no 

 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

4S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 

 Ellen Westby ellen.westby1@gmail.com 

5S Kristi Hjelle Horntvedt  Kristi.hjelle.horntvedt@ubf.oslo.kommune.no 

 Tor Henrik Sømme ths@archus.no 

6S Christian Kahrs ck@theaptco.no 

 Hélène Andersen helene@andersenvalla.com 

7S Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

 Tove Cecilie Viebe viebe@online.no 

AKS Magne Lome magne.lome@cappa.no 

 Lars Wiese lars.wiese@gmail.com 

Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

       

I tillegg: Annette Haslund 

Forfall: Magne, Christian, Tove, Hélène, Charlotte 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2017/09 Velkommen       5 min  Hans Erik 

Referat fra forrige møtet godkjent. 

 

2017/10 Skolens ledelse informerer   20 min  Annette  
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Møte med kommunikasjonsgruppa og rektor i dag. Portalen: lærere får opplæring. Satser på 
at det skal bli et sted for kommunikasjon mellom skole og foreldre.  

Leseprøve i 6.trinn viste gode resultater. Bare 9% på nivå 1, 46% på nivå 3. Det betyr at Ljan 
ligger over snittet i Osloskolen. 

SMS-beskjed når barna ikke kommer. Skolen prøver å få til å gi foreldre beskjed når barna 
ikke kommer til skolen og fravær ikke er meldt fra foreldrene. 5.trinn gjør det nå. Tjenesten 
med sms-varsling er nå åpnet slik at alle lærerne skal kunne se det som meldes fra 
hjemmene til alle elevene. 

Hva gjør man når man spiser i storefri? Oppfølging fra sak på forrige møte. Alle trinn har blitt 
bedt av rektor om å melde inn hva de gjør. De gjør forskjellige ting; lese, prate, skjerm – se 
saklige ting – unntatt 7.trinn som av og til ser annen film. Dette har ført til større bevissthet 
om hva som gjøres og hvorfor, og til mer lik praksis mellom grupper. 

Skolemiljøutvalgsmøte. Hélène var med fra FAU. Elevundersøkelsen lagt fram, fremgang på 
alt som måles der. Elevene sine erfaringer inn i deres presentasjon. Elevrådet arbeider med 
forventninger, de har startet med hvordan de ønsker å ha det på toalettene. Informasjon på 
forventningsplakater. Skolen jobber med at elevdemokratiet skal få skikkelig innhold. 
Ønskeliste fra elevene ift samspill lærere, elever og foreldre. Mye aktivitet i elevrådet nå. 

2.fremmedspråk ved Ljan (ekstratimer i osloskolen) – en time av disse blir borte (for å 
finansiere ekstralærere som navngitte skoler kan søke på i bydelen). Fortsatt usikkert 
hvordan dette løses neste år. 

 

2017/11 Informasjon    20 min  Hans Erik/Gruppelederne 

Info fra gruppene 

- Trafikk: vært på møte i bydelen om trafikksituasjonen. Stenging av Herregårdsveien 
tidligere og fortau i Gladvollveien ble prioritert fra Ljan. Aktivt arbeid for å bedre 
trafikkmiljøet i hele området. Usikkert ift tidsplan. 
Trafikkvaktene: få melder seg. FAU-rep. ta det opp på foreldremøtene i vår 1-4.trinn. 
Ønsker vi å ha trafikkvakter? Det er også foreldre som kjører og skaper de farlige 
situasjonene. Diskusjon ift om vi skal dele måneder mellom klassene, og hvilke 
måneder av året vi skal satse på. Ut fra trafikksituasjonen er det behov for at 
ordningen videreføres. 

- Kommunikasjonsgruppa: Informasjon til foresatte når barna begynner på skolen i 
1.trinn. Gjennomgang av ny brosjyre. Viktig å få fram at skolen har et høyt fravær ifm 
ferier (ikke sykdom), og si noe om når det er lov å søke om permisjon. Diskusjon om 
heftet skal gis kun digitalt, eller begge deler – dette må landes sammen med skolen. 

- Skolemiljøgruppa: tar stilling til om en representant fra gruppa kan gå på møte for 
FAU representanter om skolemiljø og helse. Foredraget blir 28.mars, vi avtaler i 
skolemiljøgruppa hvordan vi sprer informasjon om dette. 

 

2017/12 Trafikkagenten     15 min  Hans Erik 
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Premiering ift registrering dropper vi i denne runden. 

Møte på skolen fredag 10.2 kl. 12.00 for å introdusere appen på skolen. Kristi tar oppgaven 
med å være til stede fra FAU. Elevene skal melde inn farlige områder på skoleveien. De må 
laste ned appen som blir tilgjengelig fra fredag. Elevene registrerer på vei til skolen.  

Mandag, eller tidlig neste uke, må foreldre få beskjed om dette så elevene kan begynne å 
laste ned appen og bruke den for å registrere. Legge ut noe info til foreldrene allerede 
torsdag om at dette kommer til å skje, og at det vil komme mer info neste uke. 
Kommunikasjonsgruppa tar ansvar for dette. 

 

2017/13  Gave ihht kriteriene     5 min   Hans Erik 

FAU ønsker å gi ny kaffetrakter til lærerne, kjøper inn to – en til å ha på lærerværelset og en 
til kjøkkenet bak gymsalen. Lars undersøker dette. 

 

2017/14  Eventuelt       5 min  Hans Erik 

Tilbakemelding om at det er skittent på skolen. Kan det gjøres noe for at det kan holdes renere?  

Driftsstyret er nå helt på plass: Faste: Anita Lindahl Trosdal og Anette Fuglesang. Vara: 1.vara er Tor 

Henrik Sømme 2.vara Christian Kahrs og 3.vara Gyri Dahl. 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


