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FAU Ljan Skole     Dato 03.05.2016 

          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.n
o 

 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 

Forfall: Tine, Hèlène, Lars, Cato Kjølstad, Cato E, Christine, Astrid, Wibeke. 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2016/33 Velkommen       5 min  Hans Erik 

Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møtet 05.04.16 godkjent.  
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2016/34 Skolens ledelse informerer    25 min  Annette 

Vi får beskjed om lærersituasjonen for neste skoleår 1.juni. Stillinger er utlyst, og det er mange 
kvalifiserte søknader. 

Det blir pusset opp halvparten av skolens klasserom i sommer. Et stort klasserom blir delt. 
Skolens IKT rom skal bli mobilt, og skal bli tilpasset spesialundervisning. Det er behov for at 
materiell og kompetanse på spesialundervisning samles i en gruppe, dette omorganiseres nå. 
Dette for å gjøre spesialundervisningen mer bærekraftig.  

Hva er viktig informasjon? Positivt at det kommer informasjon fra rektor. Vi er enige om at det 
er ok med litt stort og smått av nyheter. 

Det er rapportert tre nye 9a3 vedtak, og avviklet ett. Repetere at foreldre er forbilder ift å ha 
alle innenfor. Skolemiljøutvalget diskuterte en kort brosjyre om hva man gjør om det oppstår 
saker. Kommunikasjonsgruppa kan også ta en runde på denne før den spikres.  

Kommunikasjonsgruppa – hvilke forventninger har vi? FAU-hjørnet en del av dette, 
informasjonsskriv fra rektor. Andre innspill? Hva er oppdraget? 

● Branding – strategisk plan var tenkt opp mot dette. Faktorer som kan løftes fram: 
o Høy trivsel 
o Lokalmiljø 
o Tenkende skole? 

● Gripe anledningene når noe positivt skjer – bruke hjemmeside til å produsere innhold 
● Jobbe med hjemmeside, den har potensiale 
● Snakke i flere kanaler? 

o Hvilken informasjon hvor? 
● Hvordan treffe rette personer med rett informasjon? 
● Offisiell side er hjemmesiden 
● Video om Ljan skole slik som det ble gjort for noen år siden 
● Tydelig kommunikasjon om hvor man finner hva av informasjon 

17.mai – det blir samling i borggården før tog i byen. Vi legger info om 17.mai ut i Fb-gruppene. 
Det er i år ekstra fokus på sikkerhet, og det er viktig at man har full oversikt over hvilke barn 
som går i toget, kontaktinfo til foreldre, og at reglene om at barna ikke hentes ut av toget før 
det oppløses og at det da meldes fra til ansvarlig voksen overholdes. 

Mobilnummer til rektor: 94376562  

 

2016/35 Info fra Driftsstyret     10 min  Cato Kjølstad 

Ikke noe info, ikke vært møte. 

 

2016/36 Informasjon siden sist   25 min  Hans Erik, Gruppelederne 

● Barnevakten.no: 73 betalende til foredraget, det var bra oppmøte, og positiv erfaring. 

● Økonomi: utgår pga sykdom i dag, men ingen store nyheter. 

● Gruppene. Status og planer 

o Trafikkgruppa: Sterkere tilbake neste år. Informasjon tidlig til første klasse. Utarbeides 
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brukermanual til programmet for trafikkvakter. Søke bymiljøetaten om bedre skilting, og 

følge opp dette med droppsone i Herregårdsveien. Prioritere trafikkvakter og refleksdag 

først, så det er godt planlagt før høsten kommer. Trafikksituasjonen kan vi blant annet 

diskutere og samkjøre bedre med Ljans vel. 

o Skolemiljø: Vært møte i skolemiljøutvalget i dag. Brosjyre om hvordan man går fram 

diskutert. Rektor og sosiallærer gikk igjennom resultater fra trivselsundersøkelsen. Skal 

gjennomføre «hopp for hjertet» nå. Nyabondo-løpet kan bli en fin årlig greie. Kan dette 

formidles bredere? Vennebenken ble tatt opp. Mobbing og erting ble tatt opp, og man 

diskuterte ulike oppfatninger av dette. Elevrådet har ligget brakk dette året, og det er 

synd, men ingen fortvilte. 

o Kommunikasjon: Laget litt til FAU-hjørnet, og plan om å lage noen nye saker fram mot 

sommeren. Tilbakemelding om at det er lurt at det står noe i FAU-hjørnet hver uke, 

dette skal følges opp.  

    

2016/37 Søknader     10 min  Hans Erik 

Vennebenk – undersøkt mer med AKS. De stedene som noen oppfattet var i bruk i klassene for å vise at 

man ønsket noen å leke med, var ikke kjent for AKS. Prisen var 3200 per benk, og de søker om to 

benker. Ljans vel ønsker å sponse en av dem. Søke Ljanshuset om å finansiere en benk, og si at Ljans vel 

finansierer en.  

Støtte til Vangen tur for 5 barn i 4.trinn (550,- per barn). Diskusjon om dette er innenfor FAU sine 

retningslinjer, og om det er noe vi kan gjøre fast og for alle trinn. Bør evalueres ift støtte til hele beløp, 

delvis støtte etc. Vedtak om at dette er ok i denne omgang. FAU ønsker tilbakemelding om hvordan 

dette ble løst i klassen. 

2016/38  Representant til førskoledag   10 min  Hans Erik 

Møte foreldre til 1.klasse 2.juni ca. 9.30. 10-15min. presentasjon og sørge for at representanter fra 

1.klasse velges. Vi hører om noen er interessert i FAU – en av dem som har hatt førsteklassing i år? Det 

er bare å melde interesse til Hans Erik så snart som mulig. 

2016/39  FAU-nytt     15 min  Hans Erik 

Bilder fra Nyabondo-løpet kan brukes. To foredrag dette året er bra, med gode tilbakemeldinger 

og godt oppmøte som viser interesse for temaene. Publisere retningslinjene for å gi økonomisk 

støtte fra FAU. Minne om trafikkvakter. Retningslinjer ift bruk av Fb-grupper, og huske på at alle 

ikke er på Fb. Støtte til vennebenk nevnes. FAU-hjørnet informerer om skrivet. 

Kommunikasjonsgruppa skriver. 

Går som ranselpost, e-post og legges ut på hjemmesidene. Trykkes i printeren på skolen. 

Ambisjon om at det kommer tidlig i juni, helst klart så det kan deles ut på infomøte til 1.klasse 

2.juni. 
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2016/40 Neste FAU-møte må bytte sted og dato 10 min  Hans Erik 

Neste møte blir mandag 6.6.16 kl.19.00. hos Magne i Åsdalsveien 54a. Dette blir også 

sommeravslutning. Alle tar med seg en rett. Vi skal evaluere oss selv, hvor ofte vi møtes, og 

hvordan vi bruker tiden når vi møtes.  

Innspill til egenevaluering: Bruke litt mer tid i arbeidsgruppene. Holde tidsrammene bedre når 

skolens ledelse og driftsstyre informerer. Bruke litt tid på slutten av møtene til å høre om det er 

spørsmål til rektor til neste møte. Fellesmøtene med klassekontaktene + driftsstyre er viktige, 

skulle gjerne hatt litt mer struktur, men videreføres. Holder det med annenhver gang med 

informasjon fra skolen/driftsstyret? 

2016/41 Eventuelt     5 min  Alle 

Leirskole, det blir 4 dager i år. Skal det utvides til full uke, må det legges bærekraftige planer. Dette må 

diskuteres videre. 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


