
Referat FAU-møte 

Tirsdag 4. desember 2018 - klokken 18:00 – 20:00 
 
Tilstede: Johanne (møteleder og referent), Snorre (halve møtet), Rachel, Målfrid, Gunnar, Bjørn Erik, Kari 
Anne, Eivind (måtte gå litt før møteavslutning) 

 
 
Saksnummer Sak Disponibel tid Ansvarlig 
2018/50 Agenda/referat 

Godkjenne innkalling og agenda 
Godkjenne referat 06.11.2018 
 
 

5 min Johanne 

2018/51 Skolens ledelse informerer, med blant annet 
disse sakene til oppfølging:  

- Tidspunkt for utsendelse av ukeplaner 
- Tilsyn i garderobe etter gym 

25 min v/Åsta 

2018/52 Foreldrerepresentanter driftsstyret 

Driftsstyret på Ljan skole har 2 
foreldrerepresentanter + 3 vara. Disse må 
velges på nytt for 2019. De innstilles av FAU 
og oppnevnes av byrådet. 

https://ljan.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-ut
valg/driftsstyret/  

15 min Johanne 

2018/53 Informasjonsrunde fra arbeid i gruppene 15 min Alle 

2018/54 Idémyldring: Gjenglemt tøy 

Både vi foreldre og skolens ledelse reagerer 
på at det hoper seg opp med enorme 
mengder gjenglemt tøy. Hvert semester 
sendes dette til Fretex. Kan vi i FAU bidra 
med tiltak for å redusere mengdene? 

30 min v/Johanne 

2018/55 Eventuelt 

- Bruk av Facebook som 
kommunikasjonskanal blant foreldre 

- Oppdatere kontaktlister 

15 min Alle 

2018/56 Arbeid i gruppene 15 min Alle 

https://ljan.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://ljan.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/


2018/50 Godkjenning av innkalling, agenda og referat fra møtet 06.11.2018 
 
Godkjent. 
Vi blir enige om at saker må meldes inn til Johanne innen helgen før FAU-møtet og at det er tilstrekkelig at 
Johanne sender ut innkalling og agenda i løpet av helgen før møtet. 
 
Jon Erland som er fast referent må sende godkjent referat til rektor og skolens kontor (for publisering på 
skolens nettsider). Dette må gjøres for dette referatet, men også for tidligere referat fra i høst - disse ligger 
ikke ute på skolens hjemmesider.  
 

2018/51 Skolens ledelse informerer 
 
Månedsbrev for desember sendt ut med “Den levende julekalenderen” som vedlegg. Hyggelige og samlende 
aktiviteter gjennom hele desember. Juletreet ble tent mandag, og også mange foreldre hadde tatt turen på 
morgenkvisten.  
 
Ny rammeplan for AKS gjeldende fra 1.november 2018. Viktige stikkord er elevmedvirkning og 
samarbeidet mellom skole og AKS, samt aktiviteter som støtter grunnleggende ferdigheter. Ingen ekstra 
midler, men heldigvis er Ljan AKS godt stilt ift rammeplanen 
 
Tidspunkt for utsendelse av ukeplanen. Oppfølging av tidligere innspilt sak fra FAU. 
Skolens ledelse og lærerne har tatt opp saken til ny vurdering og besluttet følgende rutine (gjeldende fra 
skolestart i januar): 

- For 1.-4.klasse vil ukeplanen bli publisere på fredag, ettersom elevene ofte trenger støtte fra foreldrene 
for å kunne ta til seg innholdet i planen.  

- For 5.-7.klasse vil ukeplanen bli publisert på mandag i løpet av skoletiden. Begrunnelsen er at 
ukeplanene på høyere trinn er mer komplekse og lærer har behov for koordinering mandag morgen for 
å ferdigstille ukeplanene. Det skal være lik praksis for alle.  
 

FAU tar opp saken til videre diskusjon internt i januar. De ber rektor videreformidle til lærerne at de må bruke 
meldings-appen til praktisk informasjon dersom det er ekstraordinære aktiviteter tidlig i uka, slik at det ikke 
blir for kort varsel på dette. Positiv tilbakemelding fra FAU på at skolemeldingsappen har forbedret 
informasjonsflyten mellom skole og hjem.  
 
Situasjon i gymgarderoben. Oppfølging av tidligere innspilt sak fra FAU. 
Rektor har diskutert saken med lærerne. De mener at situasjonen er fullt forsvarlig. Lærerne er tilgjengelig i 
gangen utenfor garderobene og elevene vet godt hvor den voksne er. Skolen ønsker å opprettholde praksisen, 
mener dette er tilstrekkelig. FAU stiller spørsmål rundt forebyggende tiltak, fokus på gode holdninger i 
garderoben, og rektor informerer om at det jobbes mye med dette. Det blir noe diskusjon og flere konkrete og 
generelle hendelser nevnes fra FAU-representantene, alt fra kroppsfokus, kommentarer på andres kropp, 
seksualisert oppførsel til elever som sniker med seg mobil og tar bilder av andre. FAU foreslår at rektor tar 
med saken til elevrådet for å diskutere situasjonen der og vurdere om de kan jobbe frem en holdningsplakat 
eller liknende.  
 
Rektor minner om at AKS er stengt 2.januar. Gitt av den nye rammeplanen skal AKS ha egne 
planleggingsdager, og det er positivt at de får ha dette sammen med skolens planleggingsdag.  
 



2018/52 Foreldrerepresentanter driftsstyret 
 
FAU går inn for følgende innstilling til foreldrerepresentanter til driftsstyret: 
Anita L Trosdahl fortsetter som DS-leder i 2019. 
Tor Henrik Kronen Sømme går fra rollen som vararepresentant til fast representant. Han er villig til å sitte i 2 
perioder.  
 
Vararepresentanter: 
Rachel Elisabeth Eide, 2 perioder 
Eivind Westby, 2 perioder 
FAU spør Gyri G Dahl om hun ønsker å fortsette som vararepresentant for 1 periode 
 

2018/53 Informasjonsrunde fra arbeid i gruppene 
 
Trafikkgruppen: 

● Vaktordningen er i gang. Har fått klasselistre fra skolen, vaktlisten blir generert og en påminnelse 
sendes vaktene dagen i forveien. Snorre jobber også med å få på plass en kalenderinvitasjon. Joker 
sponser med kaffe, FAU betaler kanelboller - FAU støtter dette tiltaket. 

● Andre områder trafikkgruppen ønsker å se nærmere på: “Hjertesone” - området rundt skolen, Trygg 
Trafikk bruker dette begrepet, en tydelig droppsone.  

 
Skolemiljø-gruppen: 

● Sendt spørsmål til rektor om hvilket opplegg skolen har for forbygging av mobbing - venter på svar. 
● Jobber med ideer til foreldreforedrag: F.eks. Kristine Oudemeyer om mobbing, Nettvett 
● Aktivitet: Sykliaden - en aktivitet for foreldre. Utarbeider et forslag for dette/mal. 
● Skal utarbeide et dokument for hvordan man setter opp sikkerhetsinnstillingene på mobil/iPad. 
● Skal lage en mal for gjennomføring av kafé slik at dette blir enklere å gjennomføre. 

 
Kommunikasjonsgruppen: 

● Ønsker å få mer innsikt i hva foreldrene er opptatt av og hvordan kommunikasjonen kan bli bedre. 
● Skal se nærmere på foreldreundersøkelsen/resultatene for Ljan. 

 

2018/54 Idémyldring: Gjenglemt tøy 
 
Diskusjonen og forslagene oppsummert i et eget skriv (vedlegg) 
 

2018/55 Eventuelt 
 

● Skrivet til foreldrekontaktene som ble utarbeidet i fjor - se på det i møte med foreldrekontaktene og 
gjøre eventuelle oppdateringer. 

● Revidere regler for bruk av Facebookgrupper (for foreldrene/klassene) neste halvår.  


