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FAU Ljan Skole     Dato 07.03.2017 

          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, Anita Lindahl Trostdahl 

Forfall: Magne, Christian, Charlotte, Lars, Tine, Kristi 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2017/15 Velkommen       5 min  Hans Erik 

Referat fra forrige møtet godkjent. 

 

2017/16 Skolens ledelse informerer   20 min  Annette  
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Budsjett. Kunne legge budsjett i år som det er plass til alle lønnsmidlene. Og det er også plass til nye 
læremidler, så budsjettet er stramt men godt. På grunn av nedbemanning og lite sykefravær, 
mindreforbruket gjør at de nå kan kjøpe inn nye pcer og lærebøker bla nye mattebøker 4-7 er på vei. 
Nytt klassesett av møbler.  

Trafikkagentene er i gang. FAU bestemmer når vi skal avslutte. Kommunikasjonsgruppa skal legge ut 
mer informasjon til foreldrene. 

Elevrådskonferanse. Blir her på huset på AKS-bygget, 16.mars. Tema: Når lærer jeg best? Hva gjør 
jeg? Hva gjør lærerne? Hva gjør foreldrene? 

Deler av skolen pusses opp i sommerferien; males rom i 1.etg., gangene males, trappeløpene har 
allerede fått nye gulv. 

Handlingsplikt i saker med mobbing tidligere. Aktivitetsplikten har nå erstattet denne. Skolen har 
plikt til å avdekke mobbing, må spør barna om de har det bra. Eks trivselsundersøkelsene, alle skal nå 
sendes til Lene som er inspektør. Alle skoler revidere planene sine, denne behandles i Driftsstyret.  

Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres i Osloskolen. Oslo har valgt ut spm på trygghet, trivsel og 
skole-hjem samarbeidet. 15.mars sendes den ut. Er åpen i 3 uker. Skal begge foreldre sende inn? For 
begge/flere barn?  

Sommerskolen, i fjor 125 elever som var med. Søknadsfrist 15.mars. 

Sms-beskjed på 3., 4. og 5. sender ut beskjed om barna ikke har dukket opp. Sjekke på 
foreldremøtene. 

Foreldremøtene er trinnvis på våren. Lærerne skal ha kontakt med klassekontaktene og høre hva de 
er opptatt av, tenkeskole, portalen og …  Sakene skal være relevante for foreldrene og være i dialog. 
Melkeordningen misnøye – noen trinn får mer enn de skal ha. Dette følges opp. 

Film i spisepausene. Tilbakemeldinger om at barn reagerer på innholdet i filmer som blir vist, og 
opplever at det er problematisk. Handlingsrom for lærerne? Bør i alle fall diskuteres på foreldremøte 
på 7.trinn. Sosialgruppa legger fram noen punkter på neste møte. 

 

2017/17 Informasjon fra Driftsstyret    10 min  Anita 

Driftsstyret. Presentasjon av ny leder Anita Lindahl Trostdahl. Driftsstyret – 7medlemmer, 2 

velges av driftsstyret. De har fokus på læringsmiljøet og resultater. En formell rolle, skolens styre, 

ansetter rektor. FAU velger leder.  

Disponering av midler som blir fordelt i Osloskolen. Deloitte har gitt en rapport på hvordan 

fordelingen skjer i Osloskolen, og Driftsstyret har uttalt seg ift ressursfordelingen som er ute til 

høring. 

2017/18 Foredrag      15 min  Hans Erik 

Kaffe. Alle fra FAU tar med kanne med kaffe + at vi koker på skolen. Møte opp 18.30. Hans Erik ber 
Lars ordne veksel. 50,- for inngang.   

 

2017/19  Representant til 17.mai komite   5 min   Hans Erik 

Ingen har meldt seg. Vært to møter. Tine/kommunikasjonsgruppa legger ut i Fb-gruppene og 
prøver å få en representant til å melde seg. 
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2017/20  Nyabondoløp       5 min  Hans Erik 

Vi går for Nyabondo-løp også i år. Vurdere kommunikasjonen rundt dette slik at det ikke oppfattes 
som tvang å betale for foreldre/andre sponsorer. Tas med i oppsummering av FAU sin virksomhet i 
år. 

 

2017/21  Eventuelt       5 min  Hans Erik 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


