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FAU Ljan Skole     Dato 02.02.2016 

          Kl. 1900-2100 

 

Møte innkalt av: Hans Erik Bryhn     Type møte: FAU møte 

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Lisebet S. Skarpaas 

Ordstyrer: Hans Erik Bryhn       

Møtedeltagere:  

Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Wibeke Nordhøy wibekeno@gmail.com 
 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 
2S Tine Kvisle Sletterød tine.sletterod@halogen.no 
 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

3S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 
 Ellen Westby ellen.westby1@gmail.com 

4S Kristi Hjelle Horntvedt  Kristi.hjelle.horntvedt@ubf.oslo.kommune.no 

 Tor Henrik Sømme ths@archus.no 
5S Christian Kahrs ck@theaptco.no 

 Hèlène Andersen helene@andersenvalla.com 

6S Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

 Cato Ellingsen cato.ellingsen@samsonite.com 

7S Jostein Gyrd Holte jostein@vennligsin.net 

 Lars Jacob Bøe  lars.jacob.boe@afgruppen.no 

AKS Magne Lome magne.lome@cappa.no 

 Lars Wiese lars.wiese@gmail.com 

Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

       

I tillegg: Berit Lohne, klassekontakter 

Forfall: Cato E, Tine og Wibeke 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 
2016/09 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møte 12.01.16 godkjent, med merknad om feilstavet navn som nå er rettet. 
 

2016/10 Skolens ledelse informerer    20 min  Berit 

Trafikk: obs på parkering, melde fra til alle klassene at det ikke kan parkeres ved tannlegen. 
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Disko for 7.klasse i år skal Ljan skole arrangere, og det er klassekontaktene som skal ha ansvar for 
det. Lars Jakob sender e-post til de det gjelder. I begynnelsen av juni er best tidspunkt. 

Overgang til ungdomsskole: De elevene som går på Ljan og sogner til Ljan får automatisk plass på 
Nordseter. De som går på Ljan men sogner til en annen skole vil få tildelt en plass på skolen de 
sogner til. De som vil gå på annen skole må sende mail til den skolen de vil gå på, og da registreres 
dette – de vil få svar i mai. Skolen legge ut informasjon om dette til alle.  

Leirskole på Haraldvangen: Skolen har vært i kontakt med dem angående at de er asylmottak. 
Ordningen vil være både og fram til sommeren, Ljan skole må finne et nytt sted fra 2017. Berit lang 
samtale med daglig leder, asylmottak-delen og leirskolen er helt separert på dagtid. På 
ettermiddagen er det ikke så adskilt. 61 flyktninger som bor der, stort sett familier og barn. Bare vært 
ok til nå, gode tilbakemeldinger. De regner med at denne ordningen vil fortsette fram til sommeren 
etter 20.02.16. Berit sender informasjon om dette til FAU-kontaktene og klassekontaktene.  

It’s Learning: skal være digital kommunikasjon igjen fra nå. Tilbakemelding fra klassekontakter om at 
de kommer inn på et av barna men ikke begge to, selv om navnene står der. Berit sier at det er viktig 
at vi rapporterer slike problemer til skolen så de kan melde dette videre. 

Foresattes bruk av mobiltelefoner: strengt for barna, de får ikke bruke på skolens område. Voksne 
være gode forbilder når de er på skolen, og kanskje tenke seg om ift mobilbruk på skolens område – 
Ljan er en mobilfri skole. 

Leie av AKS til vennegrupper? Berit mener at i utgangspunktet bør vennegruppene være på 
hjemmearenaen. De låner derimot gjerne bort hvis hele trinn vil låne til spillkvelder ol. Skolen får 
støtte fra FAU og klassekontakter ift at det er hjemmearenaen som passer best, men forståelse for at 
det kan være utfordrende for noen å gjennomføre med mange barn hjemme. 

Vaktmesteren slutter 31.3, og vil sette pris på en oppmerksomhet. 

Nyabondoløpet må gjerne gjennomføres også i år som FAUs arrangement. 

Matter ved dørene har de ikke råd til ved skolen. 

Skolen vurderer det som at skolen åpner 5min før skolestart er nok, barna kan øve på å være raske. 

Leksehjelp settes ikke i gang for 1-4.trinn i år, eventuelt kan dette tas opp i vår ift å gjøre noe med til 
neste år. De tar med seg at det er et ønske fra FAU om leksehjelp for 3. og 4.trinn. 

Betaling for leirskole 1650,- for overnatting i fire dager – skolen betaler rundt 30.000 i tillegg ut over 
det de får refundert fra skoleetaten. Vurdere ulike løsninger i samarbeid med foreldrene ift at man 
kan ha fem dager om man f.eks. jobber dugnad for å samle inn penger til felleskassa.  

Vinteraktivitetsdagen var de spent på, men de hadde hatt det fint til tross for at de var uheldige med 
været.  

Spørsmål ift dusjene på skolen: elever på sjette trinn dusjer ikke og har meldt at grunnen er at de 
synes dusjene er skitne. Berit skal sjekke opp i standarden. 

Barnevakten.no: skal de komme inn og informere barna? Berit skal få kontaktinformasjon slik at de 
kan snakke med Barnevakten direkte og avtale et opplegg som er tilpasset skolens behov. 

Finnes det retningslinjer som skal følges i forbindelse med mobbing?  

 Ligger på hjemmesidene, rutiner i Handlingsplanen for mobbesaker. Skolen opplever å ha 
gode rutiner på dette. Det er få saker på Ljan, og det er lav terskel på å sette i gang tiltak og 
blir tatt på alvor.  

 Har Ljan skole «Mitt valg» (Lions opplegg) - ja – men ikke laget en plan for hvordan dette skal 
gjennomføres på hvert trinn, men de har satt av tid på onsdagene. De har sosial 
kompetanseplan som de følger måned for måned.  

 Klassekontakt spør ift mobbing når sakene kommer til driftsstyret? Hvis en mor, far, lærer 
eller elev mener det er mobbing – hvis det oppleves som mobbing – uavhengig av hva andre 
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mener om det, det er opplevelsen som gjelder. Da blir det vedtak og settes i gang tiltak. Det 
er møter og oppfølgingsmøter. Sosiallærer driver dette arbeidet, og foresatte er involvert. 
Vedtaket avsluttes når alle kjenner seg trygge på at problemet er løst og barnet kjenner seg 
trygt.  

På neste møte kommer Anette Haslund for å presentere seg for FAU. 

 

2016/11 Driftsstyret informerer    10 min  Magne Lome 

Nytt driftsstyre skal konstitueres. 

Ny rektor begynner 2.mars. 

Årsregnskap: AKS har et mindreforbruk og skolen ellers et merforbruk. Årsregnskap godkjent. 

Godkjenning av budsjett for 2016: ikke noe store endringer, men det er en økning i budsjettet på 
grunn av endringer av finansiering fra eier. Budsjettet ser bedre ut enn i fjor. Det trengs en 
oppgradering på skolemateriell på om lag 750.000 som ikke dekkes av midlene som tildeles skolen, 
dette presiseres av driftsstyrets leder hvert år.  

Ett nytt vedtak på oppfølging av mobbesak. 

Videreføring av satsningsområdene fra sist år, ny satsning på kommunikasjon og en 
kommunikasjonsplan for å styrke kommunikasjon mellom foreldre og skole.  

 

2016/12  Samhandling med klassekontaktene   25 min  Hans Erik 

«Det er mitt valg» – til systematisk oppfølging av sosial kompetanse og forebygging av mobbing. 

Kommunikasjon bedre ut fra skolen både ift lavterskel om mobbesaker og hva de faktisk gjør ift sosial 

kompetanse. Oppfordre skolen til mer systematisk jobbing med sosial kompetanse ut i klassene f.eks. 

gjennom «Det er mitt valg». Foreldre må også ta ansvar for å samarbeide og jobbe for godt skolemiljø, det er 

også mye som skjer utenfor skoletiden.  

Ta opp sosial kompetanse og mobbing på alle FAU-møtene. Oppfordre kontaktlærerne om å være litt mer 

åpne om hva som skjer i klassene i foreldremøtene. 

Et redskap kan være å jobbe med aktivitetskalender for det som skjer i regi av foreldrene. Skolemiljøgruppa 

jobbe med sosiallærer, og ledelse ift hva FAU kan bidra med. Tilgjengelighet ift sosiallærer er viktig, men også 

andre i ledelsen på skolen. 

Forebygging er det viktigste for å unngå at mobbing skjer.  

Evaluering: det fungerer fint at klassekontaktene deltar på møter innimellom. Vi ønsker å fortsette 

med dette, men det er viktig da med informasjon i god tid så flere får til å møte. 

2016/13 Informasjon siden sist    20 min  Hans Erik, Gruppelederne 

 Gruppene. Status og planer 

o Trafikkgruppa  

 Brev til Driftsstyret ift hva behovet er ift trafikk rundt skolen. Ønske om politisk 

behandling fordi det ikke finnes midler hos bymiljøetaten 

 Klage på parkering på tannlegens plasser osv parkering i Herregårdsveien – de skal 

lage et notat som skal gå til alle foreldre ift parkerings- og kjøringsregler  

 Nok registrerte vakter, minne på at alle melder seg på – Tine tar dette på Facebook 
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o Skolemiljø:  

 SMU: ikke vært møte enda dette skoleåret 

 Aktivitetskalender: vi har en del materiale nå, må sette oss ned og klippe og lime og 

lage et fullstendig utkast. «Inspirasjon» som overskrift, ikke retningslinjer. 

 Økonomi er også et tema ift aktiviteter – dette kan vi ta opp på et senere møte 

o Kommunikasjon:  

 FAU-hjørne: ferdig og vedtatt 

 Legge all informasjon til foreldre på ett sted i en mappe på nettet 

 

2016/14 Barnevakten.no      10 min  Alle 

Skolen må avklare om det er ok at barnevakten.no besøker noen av klassene på dagen. Lage Fb-event og dra 

med foreldre. Ikke salg av kaker, tar inngangspenger og alle tar med kaffe. Alle være tidlig ute for å rigge til 

stoler og lyd.  

7.april er datoen. Vi setter det siste på møtet 5.april. 

2016/15 Foreldremøter våren 2016 – forberede innhold   15 min  Alle 

 Vennegrupper 

 Mobbing kan være tema, hvor enkelt det skal være å melde inn saker  

 Retningslinjer for nettbruk, for de voksne. Bør tas opp på hvert møte, gjøres oppmerksom på dem. 

Helene sender ut til alle i FAU. 

 Ansvarliggjøre foreldregruppa ift å skape godt klassemiljø 

 Trafikkvakt, og informasjon om trafikk rundt skoleområdet 

2016/16 Eventuelt       5 min  Alle 

Finansiering leirskole som sak neste gang. 

Vi må være konkrete om vi tar opp mobbing som tema hver gang på FAU-møte.  

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 

 


