
Referat FAU 8. Januar 2018 

Møtet holdes ved EGON Nordstrand 18:00, etterfulgt av sosialt samvær.  
Møteleder: Johanne Løvsland 
Referent: Jon Erland Lervik  
 
Møtedeltagere:  
1S Snorre Helvik snorre.ljanskole(at)mrhelvik.com  
2S Jon Erland Lervik jon.e.lervik(at)gmail.com 
 Tone Børresen Mittet tone.borresen.mittet(at)udir.no 
3S Trine Mette Swensen trine.mette(at)gmail.com 
4S Gunnar Aarnes gunnar(at)aarnes.net 
 Heidi Stubberud Heidids(at)hotmail.com 
5S Rachel Eide rachelle(at)getmail.no 
6S Karianne Oskarsen karianos(at)online.no 
7S Johanne Løvsland johannelovsland(at)msn.com 
 Kari Anne Ovesen Fam(at)rafaelsen.com 
Leder Johanne Løvsland faulederljan(at)gmail.com 

Fravær: Gry, Eyvind, Bjørn Erik, Målfrid  

Sak 2019/1  

Innkalling og agenda godkjennes. Referat fra 4.12.2018 godkjennes 

2019/02 Informasjonsaker 

Tone B Mittet holdt informasjonsmøte med lærerne på Ljan skole forrige uke, i kraft av sitt 
arbeid med utvikling av nye læreplaner i UDE. Hun vil presentere en kortversjon for FAU på 
neste møte.  
Johanne som FAU-leder deltok på julelunch med lærerkollegiet.  

2019/03 FAUs rolle i innkjøp av gaver til AKS-ansatte.  
Praksis har vært innsamling for AKS i hvert trinn en gang pr år, dette samlet av FAU-leder og 
fordeles til oppmerksomhet til AKS-ansatte til jul og sommer-avslutning. De siste årene har 
det vært gavekort på EGON nordstrand – 4500-6000 kroner pr halvår. AKS foreslår norm 100 
kroner pr barn pr år, men understreker at dette er frivillig. Dette kommer i tillegg til 
innsamling klasserepresentanter gjør til sine ”klassekasser”.   

Oppfølging: Johanne hører med tidligere leder Hans Erik hva som har vært totalbeløp 
innsamlet tidligere år.  

2019 04 utsendelse ukeplan 
Se referat desember for bakgrunn. Rektor tok beslutningen at 1-4. kl får ukeplan på fredag, 
eldre elever får på mandag. Vi forstår det slik at rektor kommer FAU delvis i møte, men 
begrunnelsen er at det er vanskelig å endre rutinene og få koordinert ukeplan mellom ulike 
lærere i de høyere trinnene.  
Oppfølging: FAU vurderer det lite hensiktsmessig å be om å omgjøre beslutningen nå. Men 
kommunikasjonsgruppa v/ Eivind gir tilbakemelding til rektor med faglige argumenter for å 



  

gjøre vårt syn kjent, bl.a. betydningen av å gi eldre barn muligheten til å ta ansvar for og 
planlegge egen læring.  

2019 05 Orden i gangene 

FAU gjennomførte ryddeaksjon med gjenglemt tøy for jul. Et av stativene savnes (tilhører 
korpset).  Vi foreslår for skolen å kjøpe inn gjennomsiktige plastkasser til glemmeområdet og 
at gjenglemte ting sorteres for å gjøre det lettere å finne ting.  
Kan elevrådet involveres i arbeidet med å sortere og minne om å hente gjenglemte ting?  

FAU understreker at det er viktig at ALT tøy merkes.  
FAU eller skolen har ikke tid og ressurser til å følge opp eller fjerne ting oftere enn i dag.  

2019 06 Status økonomi 
Nytt styre er registert i Brønnøysund; Johanne L, Heidi S og Jon L har fullmakt. Vi har ikke 
oversikt over konto, så saken tas opp på neste møte.  

2019/07 Jubileumsmarkering 

Skolen fyller 125 år, og det er satt ned en arrangementskomite med representanter fra lærerne, 
elevrådet og skolens kontor. Ljan skole går først i 17. Mai toget i sentrum 2019!  

Rektor ber FAU om innspill og ideer. Foreløpige tanker:  
Festival på høsten, stort felles arrangement, ikke klassevis. Kan være høstfest hvor alle har 
med hver sin middagsrett. Festival med boder og aktiviteter, f.eks. sjongleringskurs med 
sirkusmulene.  

Mulige gjester som bor/har tilhørighet i området. Madcon, Felix Peikli (Jazzklarinett, fra Ljan 
skolekorps), historier Finn E Johannessen, andre ”alumni” fra skolen?  

2019/08 Eventuelt  
Skolemiljø. FAU diskuterte ulike tiltak for å skape godt skolemiljø og hvordan håndtere barn 
som faller utenfor. Alle foreldre er trivselsagenter og bør bidra til godt skolemiljø. Det har 
vært tilfeller hvor foreldre ikke er gjort oppmerksomme på barn som faller utenfor og trenger 
støtte. Vanskelig å hjelpe om man ikke kjenner til behov/problem.  
Oppfølging. FAU vil å gå i dialog med sosiallærer, evt helsesøster. FAU støtter og 
oppmuntrer barnevernets samarbeid med skolen. Klassekontakter inviteres til neste FAU-
møte. Agenda og innkalling sendes i god tid. Vi tar inn saker på agenda som er viktig å drøfte 
når klasserepresentanter er tilstede, f.eks å gjennomgå skrivet fra miljøgruppa, og samarbeide 
med skolen om barn som faller utenfor.  

Andre tiltak for å inkludere barn kan være å samle sammen ski/skøyter/vintersportsutstyr som 
kan gjøres tilgjengelig for familier som ikke har utstyr. AKS må være forsiktig med å ta på 
seg oppgaver. Det er ikke noe som FAU har kapasitet til å administrere eller forvalte. Skal 
skolen administrere utstyr? Vi kontakter skolen for å lodde interessen.  

Informasjon fra trafikk-gruppa. Ang. Trafikkvakter har vi satt opp varsling via facebook og 
foreldre får også individuell epost om trafikkvakter de er satt opp med. Kjøring i 
gladvollveien og spesielt parkering langs AKS-bygget skaper jevnlig farlige situasjoner. 
Mange foreldre respekterer ikke stopp forbudt. Trafikkgruppa undersøker ”hjertesone” et 
tiltak fra Trygg trafikk. Vi vil også høre med bymiljøetaten om trafikkplan for bydelen og 



  

mulighet for opphøyd fortau langs gladvollveien. Trafikk-gruppa savner vester til 
trafikkvakter, de er borte fra AKS hvor de skal ligge. Vi ber foreldre sjekke hjemme.  
Det mangler lyspærer flere steder i skolegården. Vi ser behov for gjennomgang med skolen 
med tanke på flere lyspunkter, spesielt med det nye lekeområdet mot skogen.  
Vi drøfter mulig foreldrearrangement med foredrag til våren. Vi har bedt om innspill fra 
skolen. Fjorårets opplegg på nettvett synes vi var bra, spesielt at det også var opplegg for 
elever på ulike årstrinn. Et forslag er ”trygg av natur” hvor det er et godt opplegg for barna.  

FAU ser gjerne at TV-aksjonen videreføres som opplegg for Ljan skole. Et pluss at dette var 
integrert i undervisningen i år. TV-aksjonen som ramme gir barna innsikt i ulike tema hvert 
år.  
Leker på 17. Mai: 6. Klasse er ansvarlig for å arrangere lekene, og FAU har noen innspill: det 
er et utbredt ønske om å kutte ut små plastleker som premier. Man kan også vurdere å fornye 
hvilke leker og spill som tilbys.  

 


