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Klasse FAU rep Mailadresse 

1S Marianne Øygarden marianne.oygarden@gmail.com 

 Jon Erland Lervik jon.e.lervik@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 Bjørn Erik Neerland bjorn.erik@neerland.no 

 Karianne Oskarsen karianos@online.no 

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  

Forfall: Bjørn Erik, Målfrid, Jacqueline 

2018/19 Agenda 

Forrige referat godkjennes på epost, tilbakemeldinger innen fredag.  

2018/20 Skolens ledelse informerer 

Det er åpen kveld på skolen onsdag 7.3 – tenkekveld.  

Foreldreundersøkelse kommer snart. SMS sendes til en av foresatte.  

Informasjonsbrosjyre om sommerskolen er sendt ut. Ledelsen håper dere anbefaler til egne og 

andres barn. Påmelding via MinID åpner onsdag 7.3.  

Trafikkagenter – skolen bistår gjerne til registrering dersom FAU ønsker at vi skal bruke 

trafikkagenten igjen. FAU gir beskjed 

Parkering forbudt ved AKS: Støtter FAUs forslag å henge oppfordring på gjerdet mot 

Gladvollveien om å ikke parkere her.   

Vedlikeholdsplan: Har fått muntlig beskjed at toaletter i kjelleren skal tas ila sommeren.  

Skolemiljøutvalg (SMU) har ligget brakk siste skoleår. Vi er ikke imot å etablere det, men må 

diskutere hva som er god form. Fortrinnsvis dagtid mens elevene er på skolen. Aasta holder 

kontakt med Marianne.  
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Den kulturelle skolesekken. Det er iallfall et fast arrangement pr trinn pr år i regi av Ljan 

skole, som bibliotek, kino mm. Evt. arrangement andre steder reiser spørsmål om 

reisekostnader.  

Bydelen har vært på tilsyn rundt renhold, etter at bydelen fikk bekymringsmelding. Tilsynet 

ga tre avvik, og vi har nå lukket avvikene. Nå er det skriftlig avsjekk etter renhold, grundigere 

renhold av sanitærområder, og skolen har fjernet et pissoar.  

Nå har skolen fått ny anonym bekymringsmelding, om bl.a. matter og røykeområde. Bydelen 

kommer på tilsyn neste uke. At saker tas opp gjennom bekymringsmelding kan oppleves som 

mistillit til skolens ledelse, og også til eksisterende samarbeidsorganer. Vi vil oppfordre til at 

saker tas opp og behandles i fora som FAU.  

2018/14 Elevråd 

Hvordan gi elevene reell medvirkning? Opplevelse fra lavere klassetrinn å bli hørt og 

involvert. Foreslår til kontaktlærer å informere elevrådet om muligheten til å løfte saker til 

FAU.  

2018/16 Evaluere hva FAU har vedtatt for bedre skolehverdag 

Diskuterer vi de rette tingene? Drøfte hvordan FAU kan arbeide bedre. FAU enes om at vi 

bruker april-møtet til arbeid i arbeidsgruppene, og holder neste fellesmøte i mai. 

Ønske om å få tid til å arbeide i gruppene og ferdigstille aktiviteter før sommeren: 

informasjonsskriv fra skolemiljøgruppa. Vi arbeider også med infoskriv til nye foreldre ved 

Ljan skole.  

Hvordan få til bedre trafikksikkerhetskampanje? Det var liten oppslutning rundt 

trafikkagentene. Hvilke trinn bør vi sikte inn mot? Tror det er mindre engasjement for trafikk 

i 7. Vi kan tenke på hvordan jobbe med holdninger, starte informasjon nå på våren, og initiere 

kampanje til høsten. Trafikkgruppen jobber med dette i neste møte (arbeidsmøte) 

2018/21 Informasjon fra gruppene 

Dekket i posten over 

2018/22 Veldedighetsløp – evaluere og beslutte 

Nyabondoløpet har vært gjennomført i tre år. En solidaritetsaksjon er i læreplanen og skolen 

er glad FAU arrangerer Nyabondoløpet. FAU skulle gjerne sett skolen var mer involvert i 

arrangeringen og ser etter muligheter til å integrere dette mer i undervisning. Formålet er å 

utvide barnas horisont. FAU drøftet videreføring av Nyabondo opp mot alternativer. 

Argumentet for å fortsette med Nyabondo er at barna har fått et forhold til prosjektet. 

Prosjektet er i regi av Deaf aid, som scorer godt i innsamlingskontrollen. Alternativet er å 

samarbeide med en større, mer kjent organisasjon / prosjekt. Større aktører kan også bidra 

med undervisningsopplegg, som f.eks. Redd Barna rundt barns rettigheter.  

Hans Erik tar dialog med Åsta for å høre om lærernes engasjement og preferanser.  

2018/23 Eventuelt 

FAU er nå registrert som frivillig organisasjon og har VIPPS-avtale som forenkler bl.a. 

cafedrift.  

Jon Erland kan stille som FAU-representant til førskoledagen i juni, med formål å rekruttere 

klassekontakter og FAU-representanter fra 1. klasse.  


