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

Møtedeltagere:  

 

 

Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Jon Erland Lervik jon.e.lervik@gmail.com 

 Marianne Øygarden marianne.oygarden@gmail.com 

2S Målfrid Krane mirenekrane@yahoo.no 

 Jacqueline Nalbant jn@posten.no 

3S Gunnar Aarnes gunnar@aarnes.net 

 Astrid Sandsmark astrid.sandsmark@gmail.com 

4S Rachel Eide rachelle@getmail.no 

 Hans Erik Bryhn hans.bryhn@posten.no 

5S Christine Flaa christineflaa@hotmail.com 

 Lisebet Skeie Skarpaas lisebet@hotmail.com 

6S Kari Anne Ovesen fam@rafaelsen.com 

 Johanne Løvsland johannelovsland@msn.com 

7S Anne Mette Kahrs anne.mette.kahrs@contentstudio.no 

 Cathrine Engebret cathrine.engebret@hotmail.com 

AKS Lars Wiese lars.wiese@gmail.com 

   

Leder Hans Erik Bryhn faulederljan@gmail.com 

 

I tillegg: Fungerende rektor Åsta Bjerkestrand (sak 59 og 60) 

Forfall: Målfrid, Lisebet, Cathrine 

 

2017/59 Agenda, referat 

Møteinnkalling og referat fra forrige gang ble godkjent 

2017/60 Skolens ledelse informerer 

Åsta Bjerkestrand vil vikariere som rektor fram til sommeren 2018. 

Det er bokuke nå i uke 45. Foreldre velkommen timen etter lunch fredag.   

Det er mye gjenglemt tøy. Rektor oppfordrer foreldre til å sjekke glemmekasser, sikre at det 

er skiftetøy på barnas plasser. FAU informerer om dette til foreldre.  

Kommunen har vedtatt at Ljabrukollen terrasse tas ut av Ljan skolekrets og innlemmes i 

Munkerud, mot driftsstyrets anbefaling. Når skolegrensene er avklart, forventer skolen å få 

innskrivningslister i nær framtid.   

Ljan skole får oppgradinger av utearealet. Undervisningsbygg starter anbudsprosess. Det vil 

bli kunstgress, nye sittegrupper og lekeområde med ”myk asfalt”.  
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FAU ønsker seg bedre renhold. Toaletter vaskes daglig, men av og til er ikke det nok. 

Opplæring av elever er også nødvendig. Skolen kjøper inn nye matter til inngangsdørene for å 

redusere skitt som kommer inn fra uteområdene. Skolen har pr i dag ikke råd til en 

leieordning.  

Ressursmodell. Det har vært mye mediaoppslag om ny ressursmodell for fordeling av 

budsjettmidler til Oslo-skolene. Offisiell informasjon har ikke kommet fra områdedirektør til 

skolen. Forslag i avisene betyr en reduksjon på 3.6% pr elev for Ljan skole – ca 600- 700.000 

for Ljan skole. Dette er dramatisk for en liten skole, det tilsvarer ca et lærerårsverk.  

Ny ressursmodell fordeler mer ressurser til skoler/områder med spesielle behov. Ramme pr 

barn varierer fra 50.000 til 100.000 i Oslo-skolene. Kalkylen er basert på antall barn, foreldres 

økonomi, antall barnevernssaker mm. Tidligere økonomiske resultater for den enkelte skole er 

ikke en del av modellen. Ljan skole har gått ofte med underskudd de siste 20 årene. Nå i år 

forventes ca 300.000 i pluss, restmidler som skolen vi ha som buffer hvis/når kutt innføres.  

Rektor var positiv til at FAU og foreldre engasjerte seg og arbeidet for å påvirke. Møtet 

diskuterte hva som var riktig respons fra FAU. Vårt mandat er å arbeide til beste for barna ved 

Ljan skole. Vi vil synliggjøre konsekvensene av budsjettkutt, og framheve at Ljan er sårbar 

som liten skole. Det var ulike syn på om vi burde skrive brev sammen med andre skoler i 

samme situasjon, eller brev kun fra Ljan med fokus på hva dette betyr for en liten skole. 

Videre bør ikke FAU mene noe om politiske avveininger og veivalg, hvor det ikke 

nødvendigvis er et syn blant foreldrene. F.eks. skal vi ikke argumentere mot økt 

skeivfordeling av midler til skoler med spesielle utfordringer.  

Det var enighet om at FAU ved Hans Erik setter seg mer inn i ressursmodellen og ser hva det 

betyr for Ljan skole. Vi vurderer å skrive brev til bystyret, evt i samarbeid med skolens 

driftsstyre, hvor FAU støtter driftsstyrets uttalelse. 

2017/61 Informasjon fra gruppene 

kommunikasjonsgruppa 

Oppfordring til alle klassekontakter: Ta ansvar for medlemslistene på facebook-gruppene. 

Kun reelle foreldre skal ha tilgang, dette er viktig personvernhensyn. Ta ut foreldre som har 

flyttet, barn som har sluttet.  

FAU bør tilstrebe mer åpenhet, at informasjon om FAUs arbeid blir tilgjengelig for alle 

foreldre. FAU besluttet at referat heretter godkjennes på mail få dager etter møtet, og deretter 

sendes til skolen som publiserer det på skolens webside. Kommunikasjonsgruppa lager kort 

oppsummering som sendes til FAU/klassekontakter. Vi tilstreber at dette gjøres konsistent for 

alle klassetrinn, at vi publiserer kort oppsummering på alle klassenes facebooksider, med link 

til referat.  

Skolemiljøgruppa 

Gruppa arbeider med å oppdatere et skriv om rollen som klassekontakt, med forslag til 

aktivitetsplan – aktiviteter som kan bidra til bedret skolemiljø. FAU kan bidra til 

erfaringsoverføring mellom trinnene. Dette gjøres tilgjengelig for alle klassekontakter. Vi 

arbeider også med et notat til alle foreldre, med ulike råd og normer, f.eks. knyttet til 

bursdager og andre feiringer. Dette kan bli en del av skolens informasjonspakke.  
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Trafikkgruppa  

Noe usikkerhet hvor stor godt oppmøtet er av foreldre som trafikkvakter. I år har vi valgt å 

tilordne vakter til foreldre. Vi evaluerer på slutten av skoleåret.  

Mange bilister overholder ikke vikeplikt ved gangfelt når skolepatruljen står der. Det synes å 

hjelpe når voksne trafikkvakter er med. Forslag om å oppdatere trafikkskriv med råd til 

bilister, og distribuere dette ikke bare til foreldre, men også velforeninger i området.  

Trafikkgruppa forbereder større diskusjonssak til neste møte, hvordan vi legger opp 

trafikkvakter og skolepatrulje, om skolen bør gjenta en aksjon rundt trafikkagentene, og andre 

forhold rundt trafikksikkerhet.  

2017/62 Foredrag 14. november – invitasjon og oppgaver 

FAU arrangerer foredrag av barnevakten 14. November kl 18-20 i Gymsalen. Inngang 50 

kroner. Invitasjoner sendes på mail (Johanne formidler til skolen). I tillegg er det opprettet 

offentlig facebook-arrangement, som man kan linke til.  

Oppgaver er å ta med kanner med traktekaffe for å selge, samt å sette ut stoler.  

2017/64 Henvendelse til skolen om å leie matter i inngangspartier 

Drøftet under ”informasjon fra rektor” 

2017/67 Eventuelt 

Intet på eventuelt. Møtet avsluttet 20.00 Følgende saker overføres til neste møte 

 2017/63 Saker fra KFU-grunnkurs: SMU, Skolegruppemøter, nytt personverndirektiv 

 2017/65 Elevråd – hvordan gi elevene reell påvirkning? 

 2017/66 Tilsyn av elever hver dag 08.15-08.25 

 


