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FAU Ljan Skole     Dato 06.09.2016 

          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: Christine, Magne, Lars, Kristi 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid       Ansvarlig 
 

2016/47 Velkommen       10 min  Hans Erik 

Kort gjennomgang av dagens agenda. 
Referat fra møtet 06.06.16 godkjent.  
Hilserunde 

2016/48 Skolens ledelse informerer   15 min  Annette  
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Foreldremøter  

- Innspill sendes på mail til lærerne. Lærerne skal spørre foreldrekontaktene om hva 
som er viktig for klassen. Si i fra at man ønsker deltagelse. 

- Ny sosiallærer være på alle foreldremøtene, ny rolle med lederansvar.  
- Tenkeskoler 
- Rullerende grupper – hva er bra og hvorfor? Hva kan bli bedre og hvordan? Innspill 

fra foreldre klassevis. Informasjon til foreldrene om dette er viktig og må forbedres.  
- Orientere fra FAU på foreldremøtet (Hans Erik oppsummerer i egen mail til FAU-rep 

hva de bør ta opp). 
Brukerundersøkelsen 

- Spørsmål fra klassekontakt om det kommer i år. I fjor bestemte FAU og skolen at Ljan 
ikke skulle ha det året pga liten svarprosent året før. 

- Rektor skal undersøke om spørsmålene er relevante for skolen i år, og vurdere om 
den skal gjennomføres 

Sykling 

- Nye regler om at foreldre bestemmer når barna skal begynne å sykle er bestemt 
sentralt fra i fjor. Ordensreglene ble ikke endret da, men justeres og besluttes i DS 
19.9 

Innspill til rektor 

- Hvis vi har saker som bør tas opp med rektor på FAU-møte bør de meldes inn på mail 
på forhånd for at hun kan være forberedt 

Skolen har fått gardinstoff til nye gardiner til gymsalen 

- Brannhemmende stoff er gitt som gave 
- Skolen trenger at det sys nye gardiner til gymsalen, men har ikke penger 
- Er det noen som rekrutteres til å gjøre syjobben på dugnad? Legges ut i Fb-gruppene 

 

2016/49 Informasjon fra driftsstyret   10 min  Magne Lome 

Saken utsettes pga forfall fra driftsstyrets representanter.  

 

2016/50 Informasjon siden sist   20 min  Hans Erik, Gruppelederne 

Neste møte flyttes fra 4.10 – 11.10 (høstferie). 

Supplere gruppene med de nye medlemmene. Jaqueline til kommunikasjon, Tove Cecilie til 

skolemiljøgruppa og Charlotte til trafikkgruppa. 

Info fra gruppene.  

- Trafikkgruppa: må informere om å melde seg som trafikkvakter når vi har 

foreldremøter, særlig på 1.-4.trinn. Informere om muligheten for å melde hull i veien 

etc til trafikketaten. Minne foreldrene på at det ikke er lov å parkere ved AKS eller 

kjøre opp til skolen. Sender ut skriv om trafikksikkerhet etter foreldremøtet på mail. 
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- Kommunikasjonsgruppa: hatt møte med rektor og lærer i 5. trinn. Utviklet videre en 

informasjon om tredelingen av ansvar mellom skole, foreldre, elev som kom i 

ranselpost til alle første uka.  

Trafikkinnspill til Oslo kommune 

- Samarbeidet med Ljans vel, synspunktene var sammenfallende. 

- Det er særlig parkering i Herregårdsveien og fartsreguleringen som er oppe til 

vurdering. 

- Innspillet sendes ut til alle i FAU (av Hans Erik). 

Refleksdag 

- Er det noen som vil donere reflekser? Alle oppfordres til å sjekke i sine nettverk. 

- Hans Erik sjekker med Christine hvor saken står. 

Retningslinjer for Facebook  

- Må deles igjen på Fb-gruppene nå i høst 

- Tilbakemeldinger på dem og høring om dem på neste møte, og eventuelt justerer 

dem da 

 

2016/51 Fruktordning     10 min  Hans Erik 

Kommet tilbud fra en leverandør. Hans Erik har tatt det opp med rektor. Det har vært dårlig erfaring 

med den når det har vært før. Enighet om at det ikke er aktuelt å innføre. 

2016/52 Nyabondo-løp oktober   10 min  Hans Erik 

Onsdag 12.10 er det informasjon i midttimen for elevene, informasjon om å skaffe sponsorer 

kommer uka etter høstferien. 19.10 er det løp. FAU har ansvar for gjennomføringen. Hvordan skal vi 

rekruttere til gjennomføringen? Spres på Fb-gruppene. Hvem fra FAU? Helene, Lisebet melder seg – 

hvem flere? Undersøker og jobber videre med betalingsløsning som vipps etc. 

2016/53 Foredrag høst/vår    10 min  Helene 

Hva skal vi satse på i år? Press i ulike former, psykisk helse, grensesetting og identitet som er mer 

inspirasjonsforedrag. Helsefremmende perspektiver inn. FamLab har mange flinke folk. En som 

engasjerer er viktig. Alle sender innspill til Helene dersom de kommer på noe. Vi undersøker videre i 

et helsefremmende perspektiv. Brukte rundt 15.000 i fjor. Finne navn til neste gang. Utgangspunkt 

at vi tar det i mars neste år. 

2016/54 Eventuelt     5 min  Alle 

Cato Kjølstad ønsker å jobbe fram en ballbinge ved skolen. Kan den brukes til flere ting? 

Ønske om at det skal være mulig med flere ulike typer ballspill. FAU er positive. 
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Ønske om at FAU får litt orientering fra rektor på neste møte ang den nye spes. ped. basen 

Oasen. samt status på øvingsskole-saken. 

2016/55 Arbeid i gruppene    30 min  Alle 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


