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FAU Ljan Skole     Dato 06.06.2016 

          Kl. 1900-2100 

 

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

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Lisebet Skeie 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:  

Forfall: Ellen, Astrid, Lars Jacob, Jostein. 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 
2016/42 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møtet 03.05.16 godkjent.  
 

2016/43 Evaluere vårt arbeid i FAU i år   25 min  Hans Erik 
Seansene med klassekontaktene: sette agenda i framtiden.  
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Tidsstruktur ift rektors info, vi må gi innspill hvis vi har saker.  

Litt mer gruppearbeid på møtene, så vi slipper å møtes utenom, noe som er vanskelig.  

Forespørsel om det er mulig å endre tidspunkt til noe før, enige om å starte kl. 18.00 fra 
høsten av.  

Flinkere å si ifra til foreldre og klassekontakter om at det er møter, og at de kan komme med 
innspill. Presisere det på foreldremøte i høst. Noen har erfaring med at det er fint å ha et 
felles møte med klassekontaktene for å bli kjent og avklare roller etc.  

Innen 2017 blir det mer krav til skolene at de kan dokumentere plan for å forebygge og 
håndtere mobbesaker. Jobber med å gjøre kjent hvor lett det skal være å melde fra om 
mobbesaker. Rektor er veldig tydelig på sin kommunikasjon på hvor lavt lista skal ligge. Det 
skal settes i gang tiltak med en gang, som foreldre, barn og lærere skal være enige om – det 
skal også være enighet når saken avsluttes. 

 

2016/44 Nyabondo-løp i oktober?   10 min  Hans Erik 

Rektor ville vite om vi skal ha det igjen til høsten. FAU må gjennomføre i år også. I høst er det 
aktuelt å få bygd hus til lærerne på skolen eventuelt å kjøpe inn buss, som vi kan være med å 
bidra til fra Ljan skole. Vi ønsker å gjøre dette også i år. Foreslåtte datoer er 12.10 for info og 
19.10 for løp. 

Etablere et organisasjonsnr. på FAU så vi kan få et eget nr. og det kan bli mulig å betale med 
vipps. 

 

2016/45 Informasjon siden sist   10 min  Hans Erik, Tine, Lars 

Tirsdag 6.september kl. 18.00 første møte til høsten. 

 

FAU-nytt som var klart til førskoledagen med info om hvem FAU er og hvilke saker vi har jobbet 

med. Det er sendt på mail til alle (delt ut på papir til 1.klasse), legges også ut på Fb-gruppene. 

 

Økonomisk status; 17.000 inn, slapp å betale for hovedpremien for komiteen skaffet det selv. En 

sykkel er videreført til neste komite. Fortsatt 120.000 på konto. Lars sender ut fullt regnskap etter 

kafeen på sommeravslutningen. 

 

Melkeordningen er ivaretatt for neste skoleår. 

 

Cato Kjølstad trakk seg fra sin plass som eierrepresentant i Driftsstyret på Nordstrand skole fordi 

Driftsstyret ensidig fokuserte på å hente barn fra Ljan skole framfor å tenke skolegrensene for 

skolen generelt. Å endre skolegrensene midt i perioden er ikke lovlig. Vi skal ikke gjøre noe med 

dette nå, men det blir muligens et ekstraordinert møte. 

 

Ljan AKS gjør alle til lags – markedsføre byens beste aks – melding til Nordstrands blad?  
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2016/46 Evaluere rullering?     5 min  Hans Erik 

Rullering av klassene, lite informasjon. Mange usikre, kan man vise til evalueringer på dette? 

Foreldre stiller spørsmål om dette, men det er litt lite grundig på hvorfor – allerede på første møte. 

Selge det bedre inn, som tiltak mot mobbing, for å få et bedre skolemiljø. FAU er positive til dette. 

Studentene som skal inn fra HiOA kan undersøke dette, både spørreundersøkelse og 

fokusgruppeintervju kan være aktuelt- eventuelt en kunnskapsoppsummering om hva slags 

forskning som finnes på dette internasjonalt. 

2016/41 Eventuelt     5 min  Alle 

Sommeravslutningen: Kafeen skal holdes i musikkrommet, lage hestesko med salgsbenk. 

Innkjøp ordnes av Hans Erik. Kafeen åpner 17.15 åpen til 18.00. Åpner kl. 19.00 igjen. Få i 

gang pølsevann kl. 16.00. Flest mulig må møte. 1.-4. møter opp 16.30. Lagt ut info på Fb. 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


