
Referat FAU-møte Ljan skole 6. November 2018, kl 18-20 
 
Til stede: 
Gry, Snorre, Tone, Jon Erland, Målfrid, Trine Mette, Gunnar, Heidi, Rachel, Eivind, Bjørn Erik, 
Karianne 
 
Møteleder: Heidi 
Referent: Jon Erland 
 
Sak 2018/44 innkalling & referat 
 
Innkalling godkjent. Referat godkjent med en endring. Gry er ikke i kommunikasjonsgruppe, 
men i skolemiljø.  
 
Sak 2018/45 Aksledelsen informerer v/ Øystein 
Øystein informerte om brukerundersøkelse fra mai/juni. Arbeid utført av eksternt konsulentmiljø. 
Det er høy svarprosent, 85%, så svarene er representative. Gjennomgående gode resultater, over 
snittet i Oslo og forbedring sammenlignet med tilsvarende undersøkelse for to år siden. AKS er 
spesielt fornøyd at foreldre vurderer ansatte til å ha god kompetanse. Øystein kommenterer 
svarene på spørsmål om AKS bidrar til barnas faglige utvikling, som er lavere scoret enn andre 
spørsmål. Det er med i undersøkelsen, men AKS har ikke mandat til undervisning. AKS’ ansvar 
er å vise sammenhengende skole, og bruker bl.a. Tenkeverktøy i aktiviteter som matlaging. Med 
lavere score på faglig utvikling får AKS Ljan prosjektmidler fra Oslo kommune, 150.000 til 
prosjekt på lesing skriving regning. FAU kommenterer at det er ulike oppfatninger blant foreldre 
om hvor mye fokus på faglig utvikling det skal være på AKS.  
 
Øystein informerer at det er nå kommet ny rammeplan for AKS fra kommunens ledelse.  
 
Øystein møter Johanne senere for å drøfte hensiktsmessig form på samarbeidet mellom 
FAU-AKS. Det har til nå vært egne FAU-representanter kun for AKS-møter, noe vi ikke har 
valgt fra årets 1. Klasse.  
 
Sak 2018/46 Utsendelse av ukeplanen. 

Til informasjon: FAU har skrevet brev og bedt om utdeling av ukeplaner før helga. Saken er tatt 
opp av Johanne i møte med rektor 31.10. Brev fra FAU ble overlevert. Rektor skal ta saken opp 
til ny vurdering og vil gi FAU en tilbakemelding innen neste FAU-møte. FAU avventer svar fra 
Rektor.  

Sak 2018/47 Trafikkvakter 
 



Arbeidet med vinterens trafikkvakter stoppet litt opp. Vi planlegger vakter fra neste uke. 
Evalueringen i vår var overveiende positiv, så vi fordeler vakter på samme måte, tilordner dager 
til alle foreldre så kan man bytte innbyrdes. 4. klasse starter neste uke, 1. klasse til slutt tar vakter 
til sist på våren. FAU har revidert instruksen, vi legger ikke lengre opp til at trafikkvakter skal gå 
med skilt for å påvirke bilister. Vi legger ut vaktlister og påminnelser på klassenes 
facebook-sider. Vi vurderer også epost-påminnelser til den enkelte som har vakt. Jon Erland 
rekrutterer vakter fra 4. Klasse. Snorre innhenter adresselister og fordeler vakter ut vinteren.  
 
Vi besluttet tidligere å trykke opp reflekser, som lærerne kan dele ut i klassene. Rachel følger 
opp.  
 
Sak 2018/48 Eventuelt 
 
KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) holder regionale skolegruppemøter som det er nyttig å 
være med på. Gunnar legger ut info på FAUs Facebook side.  
 
Det er endringer og ombygging av ungdomsskoler i Nordstrandsområdet, og hvilken 
skole/avdeling 7. Klasse går til kan variere fra år til år. Johanne ber om Rektor redegjøre om 
skolegrenser og planer de neste årene.  
 
Klargjøring hvordan vi følger opp referat og kommunikasjon til klassene. Sekretær Jon E skriver 
referat senest torsdag og sirkulerer på epost. Kommentarer til referat må komme ila fredag. 
Fredag natt anses referatet som godkjent. Kommunikasjonsgruppa lager sammendrag basert på 
første versjon av referat og sender dette til alle i FAU. Den enkelte klasse-representant kan dele 
sammendrag og egne refleksjoner fra møtet for å holde klassen oppdatert om FAU-arbeid.  
 
Sak 2018/49 Arbeid i gruppene: kommunikasjon, skolemiljø, trafikk 
Avsluttet 20.00 
 
 
 


