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FAU Ljan Skole     Dato 1.11.2016 

          Kl. 1800-2000 

 

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 Charlotte Reikrås-Jakobsen reikras@yahoo.no 

 Jacqueline Nalbant jn@posten.no 

2S Wibeke Nordhøy wibekeno@gmail.com 

 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 

3S Tine Kvisle Sletterød tine.sletterod@halogen.no 

 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

4S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 

 Ellen Westby ellen.westby1@gmail.com 

5S Kristi Hjelle Horntvedt  Kristi.hjelle.horntvedt@ubf.oslo.kommune.no 

 Tor Henrik Sømme ths@archus.no 

6S Christian Kahrs ck@theaptco.no 

 Hèlène Andersen helene@andersenvalla.com 

7S Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

 Tove Cecilie Viebe viebe@online.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 

Forfall: Vibeke, Christine, Ellen, Tove, Magne, Tine  

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2016/67 Velkommen       5 min  Hans Erik 
Referat fra møtet 11.10.16 godkjent.  

 

2016/68 Skolens ledelse informerer   15 min  Annette  
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Hendelser på skoleveien i dag morges i Liadalen. Dette har skolen meldt til politiet i dag. Foreldrene 
ble informert, og barna tatt hånd om. Foreldre sørge for at barna alltid går sammen med andre, ikke 
alene. Ellers roe barna ned. Politiet ber at alle melde fra dersom det skjer noe mistenkelig.  

Annette skal informere foreldre på mail i morgen, med fakta om hvem som har skjedd. Forebyggende 
er følgegrupper viktig.   

De som scoret svakt i 5.trinn på Ljan i 2013 er nå over nasjonalt nivå i regning ved nasjonale prøver i 
8.trinn. De trekker snittet opp i engelsk og norsk ift de andre skolene som kom til Nordseter, ligger 
under de andre i matte, men da fortsatt over gjennomsnittet på nasjonalt nivå. 

 

2016/69 Informasjon fra driftsstyret   10 min  Annette 

Utgår. Neste møte er 15.11.16. 

 

2016/70 Informasjon     20 min  Hans Erik, Gruppelederne 

Oppdatering på økonomi 

God økonomi fortsatt. 269 000 på bok. Gjennomgang av budsjett for året. Litt under halvparten av 
barna har melk gjennom ordningen på skolen, så tilbudet blir godt brukt. 

Innspill: årlig kulturell aktivitet vi kan arrangere som vi kan bruke pengene på? Tas opp på neste 
møte. Alle tenker på hva som kan være aktuell. 

 

Nyabondo-løp 

Det har kommet inn 33.000 nå – men det er meldt inn snaut 100.000. Påminnelse legges ut i Fb-
gruppene. 

 

2016/71 Foredrag vår 2017    15 min  Hèlène 

Andreas Arnø fra «Trygg av natur» ny virksomhet. Tar med barn/elever fra 13-19 år ut i naturen, enkelt 

friluftsliv og hva de vil endre med hverdagen sin. Får tilbud i 12-14 uker. Ønsker å skreddersy et tilbud ut fra 

våre behov. De tenker at å ta barna ut i naturen ville være bra. Et forslag å kombinere med en aktivitetsdag, 

som skidag. Der kan tema være vennskap. Dra i nærnaturen.  

Arnø kommer med konkret tilbud før neste møte, både et med opplegg for barn og foreldre, og et tilbud med 

kun foredrag. 

2016/72 Medlemmer til Driftsstyret Ljan skole  10 min  Hans Erik 

Anniken Fuglesang er aktuell som en av de to som kan inn i Driftsstyret, hun har sittet som vara en stund. Det 

er behov for en kandidat til og varamedlemmer. Oppfordrer folk til å melde seg. Tine legger ut forespørsel i 

Fb-gruppene. Trenger totalt fire personer. 

2016/73 Vedtekter FAU Ljan skole   10 min  Hans Erik 

Gikk igjennom utkast fra Hans Erik, kom flere innspill som Hans Erik samler og tar inn i nytt utkast. Generelt 

gjøre det enda mer generelt, og henvise til lovverk og FUG. Inkludere kort innledning. Hans Erik renskriver og 



Møtereferat FAUPage 3 
 

sender ut på nytt. Vedtas på neste møte. 

Dette gjøres for å få et organisasjonsnummer, slik at vi kan bruke eksempelvis Vipps, ha konto knyttet til etc.  

2016/74 Skolepatrulje – evaluere ordningen   20 min  Alle 

Utsettes til neste gang. 

2016/75 Reflekser fra FAU     5 min  Hans Erik 

Vi ønsker å bestille en mengde reflekser med Ljan skoles logo. Lars tar dette videre. 

2016/76 Eventuelt      5 min  Alle 

FAU pleier å kjøpe Kalendere fra korpset, til hvert klasserom og en til kontoret. Dette gjør vi i år også. 

Barn fra skolen har sendt bekymringsbrev til samferdselsministeren om trafikksituasjonen ved Ljan skole. De 

fikk svar om at bekymringen skal sendes videre til kommunalt nivå som har ansvar for veisituasjonen i 

området. 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


