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FAU Ljan Skole     Dato 01.03.2016 

          Kl. 1900-2100 

 

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

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Tine Kvisle Sletterød 

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: Annette Haslund og Berit Lohne  

Forfall: Lisebet Skeie Skarpaas, Cato Ellingsen, Ellen Westby 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 
2016/17 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møtet 02.02.16 godkjent.  
 

2016/18 Skolens ledelse informerer    20 min  Anette og Berit 
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Ny rektor presenterer seg. Ny rektor Anette Haslund presenterte seg for FAU. Også kort 
presentasjon av hver enkelt FAU-representant.  
Rektor fikk innspill fra FAU om skolens visjon og hva denne visjonen skal bety for oss. FAU 

fikk prøve seg på en øvelse i bruk av boblekart med beskrivelser av Ljan skole.  

FAU-hjørnet:Berit vil ha oversendt tekster til FAU-hjørnet for noen uker av gangen. 
 
Leirskole: Skolen har avbestilt Haraldvangen og gått inn for Solåsen som ligger ved kysten 
mellom Larvik og Sandefjord. Leirskolen er booket for årets 6. Trinn i uke 39. Litt dyrere enn 
Haraldvangen. Solåsen er valgt som leirskole også for 6. trinn nesten år. Planen er  se om 
elevene trives der, og hvis de gjør det kan Solåsen blir skolens faste leirskole. Det har gått ut 
melding til 6. trinnsforeldre i dag.  
  
Brukerundersøkelse AKS for hele Oslo: Aktivitetsleder vil presentere resultatet på neste 
møte. Ljan skole AKS ligger på 2. plass på trivsel, av alle skolene i Oslo. Øystein, leder for AKS, 
kommer på neste møte og går gjennom resultatene til brukerundersøkelsen for AKS i Oslo.  
 
Kommunikasjon: Innspill fra foresatte. Ta opp det med kommunikasjon på Facebook. De som 
ikke er med i gruppene føler seg utenfor, anmoder om at felles info til trinnene også går via 
epost/mail.  
 
Trafikk: Foresatte er overrasket over biladferd på morgenen, og det vil komme mer info om 
trafikk på foreldremøte. Trafikkgruppen lager et skriv om trafikk og parkering ved skolen som 
deles ut på foreldremøte 16. mars.  

 

2016/19 Info fra Driftsstyret     10 min   

Antall elever i 1. Klasse neste år. Prognosene sier at det blir 51 førsteklassinger til høsten. 
Nordstrand skole har få elever fra neste år, pga. at Munkerud har åpnet. Det skaper en 
underdekning på kort sikt. og ønsker å hente elever fra Ljan skolekrets. Ljan skole har utvidet 
skolegrense.  
 
Driftsstyret skal jobbe med de klimatiske forholdene ved skolen for å avklare hvordan 
forholdene er og om det må gjøres investeringer ved skolen. Styret skal blant annet bestille 
en luftkvalitetsundersøkelse i det store klasserommet for 4. trinn.  
 
Tall fra siste styremøtet i januar viser at det gikk ut mer penger enn det kom inn i fjor. 592 
000 i merforbruk i 2015. Skolen får et løft ved økt rammefinansiering i år.  
 
Lavt sykefravær, styret har hatt fokus på det å adressere problemstillinger rundt sykefravær. 
 
En ny mobbesak siden sist, og en er avsluttet.  

 

2016/20  FAUs inntekter    25 min  Alle 

Bakgrunn: Basert på innspill om leirskole i 6. klasse, skal FAU gjøre en vurdering av å endre 
inntektsfordeling fra 17. mai.  
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Det er ikke mye i FAU-kassen i dag. FAU sitter igjen med ca. 20.000 kroner i året. Spørsmålet 
er om noe av midlene kan øremerkes til leirskolen. En potensiell inntektskilde til leirskolen er 
kurset/foredraget til Barnevakten, som FAU kan ta inngangspenger til. Kan være en 
inntektskilde for 6. Klasse. Et annet forslag er at trinnet kan selge doruller og ved, eller drive 
kiosken på Skredderjordet. Det er mulig å booke seg inn på tider og ha åpen kiosk, slik at 
trinnet kan tjene penger slik at alle elevene kan være med på leirskolen. Skolens økonomi er 
i ferd  med å bli bedre, og det hadde vært konstruktivt å ha en god og pågående dialog med 
skolens ledelse om dette temaet for årene som kommer. FAU skal finne ut av hva utvalget 
mener er lurt og så komme med sin mening til skolens ledelse. Det første som må gjøres er å 
redegjøre for kostnadene ved et 4-dagersopphold og et 5-dagersopphold, for å ha et bilde av 
hva det vil koste å gå fra et 4-dagers til 5-dages opphold, samt redegjøre for mulige 
finansieringskilder til dette. Hva vil kostnader for skolen være for å ha lærerne der to ekstra 
dager. Så må det settes opp et budsjett, slik at FAU og skolens ledelse kan se hva som er 
mulig å få til. FAU vil komme med en anbefaling og sine ønsker. Et forslag er å øremerke 
melkepenger til 6. Klasses leirskole. FAU ønsker ikke å øremerke for stor del av innteksten vi 
drar inn i FAU hvert år, for da har vi lite handlingsrom. Men ved god planlegging fremover i 
tid er det enklere for hvert trinn å skaffe økonomien til å reise. Hvis man vet det fra 1. Klasse 
kan hvert trinn legge en plan for hvordan en klasse skal jobbe inn de pengene de trenger 
over mange år. Kiosken på Skreddern vil i tillegg til å gi penger i kassen for trinnene, også 
bidra til fellesskapet. Vår anbefaling er at hvert trinn må vite allerede i 1. Klasse hvor mye 
som må stå på bok i 6. Klasse for å få det til å gå opp. Hans Erik følger opp med skolen hvilke 
summer det er snakk om slik at vi har et utgangspunkt, og tar så en oppfølging på det på 
neste møte.  
 

2016/21 Informasjon siden sist    20 min  Hans Erik, 

Gruppelederne 

 Gruppene. Status og planer 

o Trafikkgruppa  

 Dårlig oppmøte på trafikkvaktene. Folk setter seg ikke opp. FAU må 
sende ut nye purringer på FAU-hjørnet.  

 Forslag til nye virkemidler: 
o SMS og fellesmail 
o Legge skriv på bilrutene.  
o Bruk av plakater 
o Ranselpost  
o Håper at Driftstyret skal ta det opp politisk.  
o Ny holdningskampanje for elever på Ljan skole?  
o Dele ut skriv til foreldre på trafikkvakt  
o Info fra trafikketaten om skolepatrulje. 
o Trafikkagentene? Skolen har ikke noe opplegg for det.  

 Trafikkgruppen skal få ferdig et skriv om trafikk til foreldremøtet 16. 
mars.  
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 Trafikkgruppen tar dette opp som eget tema på neste møte. Hvordan 
kommunisere ut til foreldrene og hvilke virkemidler skal vi bruke for å 
nå ut til dem for å endre adferd?  

o Skolemiljø:  

 Ikke noe nytt.  

 Gruppen har laget en oversikt. Lage en versjon som skal legges fram på neste 

møte for hele FAU. 

o Kommunikasjon:  

 Ikke noe nytt siden sist.  

 Lage flere FAU-hjørner i henhold til ønsker fra Berit og skolens ledelse.  

 Andre grupper kan sende kommunikasjonsgruppen innspill om ting som skal 

kommuniseres ut via Facebook-grupper eller ranselpost (FAU-hjørnet). 

 Fremt il neste møte. Planlegge hvordan vi kan samle informasjon til foreldre 

på ett sted på Ljan skoles nettside. Lage et område på – menypunkt på 

nettsiden med info til foreldre. “Personalhåndbok” / “foreldrehåndbok” for 

foreldre?  

o Barnevakten.no       

 Foredraget må kommuniseres ut snart. Lage en plan for markedsføring 
og spredning. Lage et Facebook-event for Barnevaktens foredrag 7. 
april kl. 18. Lage en flyer som kan deles ut som ranselpost og henges 
opp på barnehagene, butikken osv. Helene lager tekstene og Jostein 
printer. Plakater ordnes i etterkant.  
 

2016/22 Mobbing / HMS       15 min  Alle 

 Skolen må angripe dette på en god måte. Skolen må vite realitetene slik at det ikke 
underrapporteres. Men hvor godt kjenner alle foreldre og elever dette systemet? 
Hvor mange vet hva de skal gjøre hvis det skjer noe? Skolen og FAU må sørge for at 
dette er godt kjent, slik at det ikke underrapporteres saker ved skolen. Og pga. ryktet 
om at skolen ikke er god på mobbesaker, må vi skape systemer som funker slik at 
foreldre har tillitt til skolen og skolens evne til å håndtere mobbesaker. Dette blir en 
ny sak og tema på neste møte!  
 

2016/23 Eventuelt       5 min  Alle 

Rullering av gruppene – motstand mot rullering i 2. klasse. Kommunikasjon rundt rullering 
må forbedres. Innspill til skolen fra FAU. Skolens ledelse og lærerne må forbedre 
kommunikasjon med foreldre.  
 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 

 


