
Referat FAU-møte Ljan skole 25.09.2018 
 
Til stede: 
Snorre, Gry, Tone, Målfrid, Heidi, Gunnar, Eivind, Karianne, Bjørn Erik, Johanne og Kari Anne. 
 
Referent: Rachel 
 
Sak 2018/38 Konstituering av FAU 
 
Følgende oppgaver/verv ble tildelt: 
FAU-leder: Johanne 
Sekretær: Jon Erland 
Økonomiansvarlig: Heidi 
 
Medlemmene er fordelt i grupper på følgende måte (koordinator for gruppa øverst): 
 
Kommunikasjonsgruppa 
Eivind 
Gry 
Målfrid 
Tone 
 
Skolemiljøgruppa 
Gunnar 
Karianne O 
Bjørn Erik 
 
Trafikkgruppa 
Rachel 
Snorre 
Karianne 
 
 
Sak 2018/39 Eventuelt (fortsatte etter besøk fra foreldrekontakter) 
 
Sak om tidspunkt for deling av ukeplanene. Skolen har bedt om at ingen lærere gjør dette før 
mandag morgen. FAU ønsker å vite bakgrunnen for beslutningen. Saken skal tas opp med rektor på 
et senere møte. 

 
 
Sak 2018/40 Foreldrekontakter og FAU - informasjon 
 
Foreldrekontakter deltok på møtet. Johanne informerte om FAU, diskusjon rundt 
FAU-representantenes og foreldrekontaktenes ulike roller, oppfordring til dialog med 
kontaktlæreren, informere i forkant av møter, oppfordre foreldre til å melde inn eventuelle saker, 
god veiledning i infoskrivet som ble utarbeidet i fjor. 
https://ljan.osloskolen.no/siteassets/tips-til-foreldrekontakter.pdf 
 
Solidaritetsdag 18. oktober. Det blir åpen skole på kvelden og FAU v/skolemiljøgruppa har ansvar 
for å arrangere kafe. 
 

https://ljan.osloskolen.no/siteassets/tips-til-foreldrekontakter.pdf


Sak 2018/41 Informasjon fra rektor 
 
Ny lærernorm i skolen krever 16 elever i snitt per lærer for småtrinnet og 21 elever i snitt per lærer 
på mellomtrinnet. Ljan skole innfrir allerede normen på mellomtrinnet, hvor klassene er mindre. 
Oslo kommune forventer ikke umiddelbar gjennomføring, men mener det kan innfases over ett til to 
år. I høst ble skolen tildelt midler og har lyst ut en lærerstilling som skal brukes til å styrke 
undervisning i lesing og regning på 1. - 4. trinn. Det siste henger også sammen med et krav fra 
Utdanningsdirektoratet om å styrke undervisningen i disse fagene for enkelte grupper elever. 

 
Solidaritetsuka: I stedet for Nyabondo-løpet, skal skolen i høst følge et opplegg rundt TV-aksjonen, 
som i år er tildelt Kirkens Bymisjon. Den 18. oktober blir det åpen kveld som er obligatorisk for 
elevene. 

 
Ljan skole fyller 125 år i 2019. Rektor ønsker å etablere en arrangementskomite og planlegger 
arrangementer gjennom hele året. Hun har allerede søkt om at skolen får gå først i hovedtoget i 
sentrum. 

 
Rektors kontrakt på Ljan skole utløper 1. januar 2019. Det er ennå ikke klart hva som skjer da, men 
skoleledelsen er klar over at det er behov for stabilitet. 

 
Uteområdet: Arbeidene skal ferdigstilles i uke 49. Apparatene er ment til bruk også utenfor 
skoletiden og av både voksne og barn. 

 
En FAU-representant stilte spørsmål rundt tilsyn ved dusjing da det er meldt om at elever har 
fotografert andre elever. Det ble også stilt spørsmål om fare for at elvene kan skli og slå seg når de 
dusjer. Rektor skal undersøke og svare FAU. 
 
 
Sak 2018/42 
Diskusjon mellom foreldrekontaktene og FAU-representanter i grupper pr trinn. 
 
Møtet fortsatte deretter uten rektor og klassekontakter. 
 
 
Sak 2018/39 Eventuelt - fortsetter  
 
Søknad om 8000 kr fra FAU-kassa til teateroppsetning på sjuende trinn. 
Et enstemmig FAU tildelte midlene det var søkt om, begrunnet med at forestillingen også skal vises 
for hele skolen og at det er en avgangsklasse. Det ble samtidig påpekt at det er behov for tydeligere 
kriterier for tildeling av midler og dette skal tas opp som sak på neste FAU-møte. Det ble samtidig 
foreslått at en slik forestilling kan være en tradisjon for sjuende trinn. 

 
Forslag om å invitere klassekontaktene til FAU-møtet i februar 2019, slik at vi møtes ca hvert 
halvår. 

 
De som ønsker å være med på en gave til Hans Erik som takk for innsatsen som FAU-leder – vipps 
50 kroner til Johanne. 
 
Sak 2018/43 Arbeid i gruppene 
 
 



Saker til neste møte, 06.11.2018: 
Tidspunkt for utsending av lekseplan 
Kriterier for tildeling av midler fra FAU-kassa. 
AKS-leder Øystein kommer på neste FAU-møte 
Informasjon om/fra driftsstyret, ønske om tettere dialog 
Spørsmål om alternativer til bruk av privat vipps/konto til klassekasser. 


