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FAU Ljan Skole        Dato 10.10.2017 

          Kl. 18.00-20.00 

 

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 

1S Jon E Lervik 

 Marianne Øygarden 

2S Målfrid Krane 
 Jacqueline Nalbant 

3S Gunnar Aarnes 
 Astrid Sandsmark 

4S Rachel Eide 
 Hans Erik Bryhn 

5S Christine Flaa 
 Lisebet Skeie Skarpaas 

6S Kari Anne Ovesen 
 Johanne Løvsland 

7S Anne Mette Kahrs 
 Cathrine Engebret 

AKS Lars Wiese 

  

Leder Hans Erik Bryhn 

       

I tillegg: Fung. rektor Åsta Bjerkestrand 

Forfall: Wibeke Nordhøy, Charlotte Reikrås-Jacobsen, Johanne Løvsland, Lars Wiese 

Møtereferat  

Saksnr.:      Sak                                         |      Disponibel tid        Ansvarlig 
 

2017/48 Velkommen       10 min   Hans Erik 

 
Agenda og hilserunde. Referat fra forrige møte godkjennes. Jon E Lervik hører hjemme i 
trafikkgruppa. 

 

2017/49 Skolens ledelse informerer   20 min   Åsta  
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Trafikkplan: Gladvollveien bør gjøres enveiskjørt, fortau på sørside av Gladvollveien og 
parkering forbudt på nordsiden av veien. Gangbro fra Ingiers vei. FAU har laget trafikkbrev 
som sendes til alle foreldre fra skolen seinest i slutten av oktober. 

Årets refleksdag torsdag 19.oktober markeres på skolen. Ulike oppgaver fra trygg trafikk. 

Foreldre oppfordres til å finne fram og ta i bruk reflekser som finnes i hjemmet. 

Nyabondo – elever og lærere skal få info fra leder i organisasjonen og Hans Erik på skolen i 

morgen kl. 12.00. 

Uke 45 er det bokuke på skolen. Fokus på sjanger, de ulike trinnene velger selv. Produsere 

bøker med layout og tekst. Salg av bøker i løpet av uka, elever kommer med brukte bøker 

hjemmefra til skolen – andre elever kjøper bøkene (ca 10,- per bok). Foreldre hjelpe til å 

finne bøker det er ok å ta med på skolen. Inntektene går til nye bøker på biblioteket på 

skolen. 

Nettvett undervisning i november, skolen ber om tidspunkter for klassene. Det er 14.11 som 

er satt av, barna på dagen, foreldre på kvelden. Christine holder kontakt med Barnevakten 

og gir beskjed om tidspunktene for klassene. 

Info-hefte som FAU har jobbet med sammen med Annette rektor: innspill fra fung. rektor om 

det kan gjøres digitalt? Enighet om at informasjonen der er behov for først og fremst bør 

gjøres tilgjengelig digitalt, men mulig at det er behov for å dele ut en pdf av informasjonen i 

papirformat til foreldre ved oppstart i første klasse. 

Diskusjon om skolens økonomi og ressursfordelingsmodellen sentralt. Det som kan hjelpe på 

Ljan skoles økonomi er å rekruttere flere barn til skolen for å fylle klassene. 

Sende mail eller ta kontakt med fung. rektor i forkant av møtene ved spørsmål eller innspill 

til saker å ta opp. 

 

2017/50 Høringsuttalelse endring inntaksområder 10 min Hans Erik/Åsta 

Ljabrukollen terrasse ønsker å være en del av Munkerud skole, rektor foreslår og godta dette 

siden det per i dag ikke er noen barn derfra på skolen. Noen i driftsstyret er ikke enig i dette.  

Trafikksikkerhet til barna og lengde på gangvei til skolen diskuteres. Enighet om at vi fra FAU 

ikke vil motsette oss endringen i inntaksområdet som er foreslått av skoleetaten. 

 

2017/51 Stiftelse av FAU ved Ljan skole som forening 10 min  Hans Erik 

Dette skjer med bakgrunn i behov for konto som følger FAU og ikke enkeltmedlemmer, og ift 
å få eget nr til vipps når vi har arrangementer osv.  

Stiftelse gjennomføres. Leder signerer på stiftelsespapirene. 

 

2017/52 Konstituere styret og grupper   10 min  Hans Erik 
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Leder: Hans Erik Bryhn 

Nestleder: Marianne Øygarden 

Kasserer: Lars Wiese 

Gruppene: Gunnar Aarnes og Målfrid Krane til skolemiljø og Kari Anne til trafikkgruppen 

 

2017/53 Vedtekter for FAU    10 min  Hans Erik 

Utarbeidet i fjor, på bakgrunn av andre skolers tilsvarende vedtekter og opplæringsloven. 
Vært oppe i FAU i fjor i to omganger. Vedtektene vedtas. 

 

2017/54 Info fra driftsstyret    10 min  Hans Erik 

Utgår i dag. Eneste aktuelle sak var høringsuttalelsen med inntaksområdene for skolen, men 
denne tok vi med rektor. 

Kort info om driftsstyrets rolle. Skolens styre som ansetter rektor. Rektor er sekretær og 
legger frem saker men har ikke stemmerett. Eksterne medlemmer (politiske representanter) 
og foreldrerepresentanter (Anita Lindahl Trosdal og Anette Fuglesang).  

 

2017/55 Info fra gruppene   10 min  Hans Erik/lederne 

Trafikkgruppa: høring på trafikkplanen, det vil gis innspill. Det er flott at innspillene som ble 
gitt i fjor er tatt til følge i planen. Når tiltakene i planen blir effektuert er ikke klart enda, men 
representant skal gå på møtet i morgen og får forhåpentligvis da mer klarhet i dette. 

Alle foreldre kan melde inn på «bymelding» app farlige punkter på skoleveien. Barna kan 
melde fra på Trafikkagenten, skal denne reaktiveres? Skolen registrerer brukere, så vi må ha 
kommunikasjon med dem. Kommunikasjonsgruppa kan formidle noen punkter til foreldre på 
innspill fra Trafikkgruppa ift hva alle kan bidra med for å øke fokuset på trafikksikkerheten i 
nærmiljøet. 

Bussforbindelse fra Ljan til Nordseter, bør mases om til ruter. Foreldre oppfordres til å sende 
inn innspill til en busstrase her. Barn på ungdomsskolen må i dag ta tre busser for å komme 
til skolen.  

Facebook-gruppe for FAU-representanter, der må vi få alle inn – alle oppfordres til å legge til 
FAU-representanter de er venn med på Facebook. Eventuelt, søke opp gruppa og be om 
medlemskap.  

 

2017/56  Nyabondo-løpet    10 min   Hans Erik 

Gjennomføring av Nyabondoløpet i regi av FAU uke 41 og 42. Informasjon til elevene 

Nyabondo prosjektet på skolen den 11.10 og gjennomføring av Nyabondoløpet den 18.10. 

Mye av det praktiske er på plass, det er til nå 13 frivillige foreldre som har meldt seg så det 
ser greit ut. Hvis noen flere vil stille, så er det fortsatt fint med noen flere voksne. 
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Informasjonsskrivet er revidert med vekt på det frivillige. Til neste år kan vi justere til en 
annen organisasjon hvis vi ønsker det. Det diskuteres etter årets gjennomkjøring. 

 

2017/57  Foredrag i høst     10 min Christine 

Barnevakten kommer til skolen og besøker klassene fra 3-7.trinn og holder foredrag for 

foreldre på kvelden 14.november. Foredrag fra 18.00 til 20.00. Må markedsføres. Vi tar 50,- 

som inngangspenger. Ok å invitere også andre enn foreldre på Ljan.  

Christine skriver kort info om arrangementet, kommunikasjonsgruppa skriver tekst og 

sender til Hans Erik som videreformidler til rektors nyhetsbrev slik at alle foreldre får denne 

på mail. Kommunikasjonsgruppa lager arrangement på Facebook, og alle sprer i sine 

klassegrupper og inviterer foreldre på skolen. Ønske om plakat som kan henges opp, 

kommunikasjonsgruppa tar ansvar for dette. 

Vi avtaler det praktiske rundt arrangementet på neste møte. 

 

2017/58  Eventuelt      5 min  Alle 

Hva brukes pengene til som samles inn til FAU? Bli flinkere til å kommunisere hva FAU bruker 

pengene til og også hvilke kriterier som gjelder for å søke om støtte. 

Vangen turer – er det automatikk? Hva om det er mange som synes det er dyrt eller ikke kan 

være med på grunn av kostnadene? Hvilke alternativer finnes? Mange ideer til å ta i bruk 

lavvoer, gapahuker osv Kan diskuteres på trinnene. Sosialgruppa skal ta med alternativer på 

infoskriv om ulike sosiale arrangement i trinnene. Rausjø skole et alternativ som er i samme 

område som Vangen. Målet er at det skal være inkluderende, og at alle skal ha mulighet til å 

være med. Alle oppfordres til å komme med forslag til neste møte. 

 

 

Referat godkjent av: Navn:     ___________________________ 

   Navn:     ___________________________ 


