
 

FAU Ljan Skole        Dato 5.12.2017 

          Kl. 18.00-20.00 

 

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

Møteleder: Hans Erik Bryhn     Referent: Jon Erland Lervik 

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: rektor Åsta Bjerkestrand (sak 69) og leder driftsstyret Anita Trosdahl (sak 70) 

Forfall: Lisebet, Marianne, Jacqueline, Christine, Målfrid 

2017/68 Agenda 

Forrige referat godkjent på mail rett etter sist møte. Møteinnkalling godkjent. To saker til 

Eventuelt: Sikre at alle elever er invitert på Halloween (Rachel) og lufte hvilke aktiviteter 

AKS kan/bør tilby (Jon Erland). Eventuelt-saker utsatt til neste møte da vi gikk  

Neste møte utsettes til 9.1. Sak 2017/63 Saker fra KFU-grunnkurs utsettes da Marianne er  

syk. 2017/65 Elevråd utsettes da Jacqueline er borte.  

2017/69 Skolens ledelse informerer 

Spørsmål om status på Nyabondo-løpet, og om FAU har evaluert. Hans Erik informerer vi 

planlegger evaluering til våren. Vi har mottatt ca 70.000 kroner, av ca 86.000 som ble meldt 

inn på skjemaer.  

- Vi sender ut en påminnelse på klassesidene på facebook.  

Nå er det elevundersøkelse i Osloskolen, vi får svar ila noen uker. Vil bli offentlig tilgjengelig 

på skolens sider i januar. I tillegg egen trivselsundersøkelse for Ljan 1-4. Klasse. Resultater 

av nivåtester for 5. klasse er langt over snittet i oslo-skolen. 54% på nivå 3 (høyeste nivå) i 
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engelsk og 54% på nivå 3 norsk. Svært gode resultater for norsk og engelsk. Godt for 

matematikk. Resultat tilgjengelig på nettet.  

Skolen har levende julekalender – en aktivitet hver dag, f.eks. i morgen 6.2 ”alle skal ha røde 

klær”.  

Det er julegudstjeneste 19. desember kl 09:00 og 10:00. 5 trinn har ansvar for programmet. 

Foreldre kan delta.  

Et ønske fra skolen er om vi kan få et juletre i borggården. Det vil kreve en brønn og 

utekontakt. Drøftes under sak 71 økonomi.   

Siste skoledag er det lunch for ansatte. Leder driftsstyret og FAU leder invitert.  

2017/70 Informasjon fra driftsstyret 

Leder i driftsstyret Anita Trosdahl informerer. Driftsstyremøtene er åpne. Elevråd er invitert, 

men har ikke møtt hittil. Rektor går gjennom saksliste med elevrådet, så de har mulighet til å 

mene noe. Gjennomgår saker fra siste møte i november:  

▪ Undersøkte om vi kan redusere vaktkostnader på kvelden, f.eks. ved nytt låssystem. Det 

koster ca 100.000 i året i vakthold for kveldsaktiviteter. Undervisningsbygg bestemte at 

dagens ordning består.  

▪ Vurdering av ny ressursfordelingsmodell for skolens økonomi. Driftsstyret har tatt 

utgangspunkt i de høyeste negative tallene, opp mot 700.000 kr. Vi har sendt uttalelse til 

kommunen. Ljan skole har stort etterslep på undervisningsmateriell. Vi argumenterer for 

høyest mulig minstenivå per elev. Utdanningsetaten har gått mot byrådet og sagt man ikke 

kan forsvare så sterk skjevdeling uten ekstra ressurser. Når ny lærernorm kommer betyr det 

pålegg om flere lærere ved mange ”vestkantskoler” – skoler uten spesielle utfordringer. 

Dette kan medføre at saken blir utsatt.  

- Til informasjon har FAU sendt eget brev til kommunen 4.12. FAU vil dele brevet på 

FAUs facebooksider 

▪ Skolen utarbeider strategisk plan – driftsstyret har bedt rektor om prioriterte områder man 

vil satse spesielt på.  

▪ Det forventes overskudd i regnskapet for 2017  

2017/66 Tilsyn av elever hver dag 08.15-08.25 

Vi drøftet to spørsmål: Er det nok tilsyn før skolestart? Bør vi åpne dørene tidligere?  

Nå starter undervisning 08:25, og dører åpnes 5 minutter før. Er det et problem at elever 

kommer for sent til timene? Går det å få 350 elever på plass ila 5 minutter? Det bør lærerne 

kunne svare på. Eller er problemet elever som kommer for sent til skolen, ikke sen åpning av 

dørene? Videre høre hva som er begrunnelsen for sen åpning av dørene: Er dette et spørsmål 

om kostnader for tilsyn? Eller orden – å kunne ha oversikt over både ute og inne-områder?  

- Vi kontakter rektor for å høre lærernes erfaring.  

2017/71 FAU - status økonomi 

FAU Ljan har fått organisasjonsnr i Brønnøysund. Vi registrerer organisasjonsnummer i DNB 

bankkonto og får egen Vipps for FAU. Ønske om Vippsnr for hver klasse.  

Vi har ca 300.000 på konto. 200.000 er knyttet opp til melkeordning. 17. mai går ca 25.000 i 

pluss. Sommeravslutning ca 10.000 i pluss.  

Foredrag i FAU regi går i underskudd. Ofte lavere oppmøte enn forventet. Ide å ta en 

facebook poll om hvorfor: *ikke fått med seg? *Ikke interessant (nok)? *Ikke tid?  
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FAU går i overskudd, og kan støtte gode formål, som ekstrainnkjøp men ikke driftsmidler. 

FAU har tidligere bidratt med engelskbøker, høytalere, elpiano. Kan vi støtte/arrangere 

aktiviteter som bidrar til mer sosialisering og styrke fellesskapet? Høstfest med langbord? 

Gjøre mer utav sommerfesten? Andre skoler arrangerer Halloween-fest på skolen – ide vi kan 

vurdere.  

Støtte til juletrebrønn i borggården kan være aktuelt. FAU kan ikke være ”byggherre”, men 

kan støtte økonomisk.  

- Vi ber skolen innhente tilbud.  

2017/72 Trafikk – app/infoskriv/foreldrevakter/skolepatrulje 

Trafikkgruppa hadde eget møte 22. November og forberedte ulike saker til diskusjon i FAU.  

Skolepatrulje 

FAU ble utfordret på å tenke nytt rundt skolepatruljen. Det var bekymringer rundt to forhold: 

sikkerheten til de som patruljererer, og subjektivt ansvar de måtte føle om trafikkuhell skjedde 

på deres vakt. Rektor er ansvarlig for patruljen. Gymlærer rekrutterer, lærer opp og 

organiserer. Vi har erfart at det er populært å være skolepatrulje, ikke alle som vil får være 

med. I utgangspunktet ønsker trafikkgruppa å beholde skolepatruljen. Alternativet er ingen 

vakter. Vi ser det ikke som gjennomførbart å pålegge flere trafikkvakter på foreldrene for å 

erstatte elever som skolepatrulje.   

Et alternativ vi drøftet er å ikke ha skolepatrulje i lysregulert overgang i Ljabruveien, siden 

trafikkregulering er ivaretatt med lyssignal, og det krysset er mest trafikkbelastning.  

Foreldre som er trafikkvakter har som hovedoppgave å passe på trafikken i Gladvollveien. 

Dette er viktig spesielt for de minste klassene. Skal vi endre mandat, og be foreldre stå 

sammen med skolepatrulje ved overganger? Flere observasjoner tyder på at bilister viser mer 

hensyn når voksen er tilstede ved fotgjengerovergang.  

Tiltak 

- involvere elevrådet for å kartlegge hva 7. klasse erfarer og synes om skolepatruljen. Vurdere 

tiltak hvis situasjonen og elevenes syn tilsier det. Vi kontakter først rektor, i neste omgang 

elevrådet samt gymlærer som organiserer skolepatruljen. Rachel og Kari Anne. Andre  

- Be bymiljøetaten komme på befaring for å sjekke skilting Gladvollveien og Herregårdsveien 

samt trafikksikkerhet ved gangfelt Ljabruveien ved Ingiers vei. Jon Erland. 

- Få ut mer informasjon til foreldre og naboer om skolepatruljen. Sende skriv til 

velforeninger.  Astrid 

- Finne evt. lage film om skolepatruljen. Marianne kontakter Trygg Trafikk  

Gåaksjon 

Vi vil gi positiv tilbakemelding til skolen - gåaksjon er bra! Gjør gjerne mer av dette. Vi 

forstår dette krever lærernes tid, med å føre oversikt over hvilke elever som går over en 

periode. Håper dette kan knyttet til læreplanmål rundt trafikk og gjennomføres igjen. Det 

skaper stolthet og flere vurderer å gå som alternativ.  

Sykling  

FAU stiller seg noe undrende til det som ser ut som forskjellsbehandling mellom kjørende 

lærere og syklister i alléen opp til skolen. Elever og foreldre må gå av sykler i alléen. Er det 

av hensyn til kjørende eller gående? Vi forstår at lærerne kan være avhengig av bil og når 

parkering er i skolegården er kjøring påkrevd.  
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Vi ønsker å høre med rektor om begrunnelsen for dette, og det er en oppfordring til lærerne 

om å unngå å kjøre rett før skolen starter om morgenen? Rachel og Kari Anne 

Trafikkagentene 

Bymiljøetaten har laget opplegg og oppfordrer skoler til å bruke trafikkagent-app på mobilen 

for å registrere trafikksituasjoner på skoleveien. Skolen gjennomførte kampanje i mars-april 

2017, med begrenset deltakelse. Bymiljøetatens rapport viser kun 60 rapporteringer fra 10 

app-brukere ble registrert ila 1 måned.  

Trafikkgruppa vil oppfordre skolen til å vurdere ny aksjon. Det er verdifullt av flere grunner: 

Elever individuelt blir oppmerksomme på trafikkbildet på skoleveien. Skolen og elevene får 

et helhetsbilde over ”risikoområder” i skolekretsen. Bymiljøetaten får statistikk som er 

grunnlag for hvilke trafikksikkerhetstiltak som blir prioritert.  

FAU går gjerne i dialog hvordan dette kan gjøres slik at det støtter oppunder læreplanmål og 

får god oppslutning. Vi ser det som viktig med aktiv involvering av foreldre, da dette er 

registrering på skoleveien før og etter skoletid, og ikke noe skolen kan følge opp direkte. 

Tiltak vil rette seg mot de eldste elevene med egen telefon.  

- vi drøfter med rektor og tilbyr vår støtte til ny runde. Rachel og Kari Anne 

I og med at trafikksakene alle drøftes med rektor i første omgang er det hensiktsmessig å 

gjøre det i et samlet møte, foreslår at Rachel og Kari Anne møter. I neste runde fordeler vi 

hvem som følger opp hhv skolepatrulje og trafikkagenter.  

2017/75 Eventuelt 

Utsettes til neste gang da vi var over tida. Skolemiljøgruppa lager informasjonspakke som 

også vil ta inn Halloween, diskuteres neste møte.   

 


