
 

Årsberetning FAU skoleåret 2021/2022 

For skoleåret  2021/2022 har foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Ljan skole bestått 

av: 

● Leder: Maria Brevik (7.trinn) 

● Nestleder: Snorre Helvik (2.trinn) / ikke definert?  

● Kasserer: Sarah Møller (1. trinn) 

● Sekretær: Rune Bille Rørvik (3. trinn)  

 

Øvrig FAU:  

● Lene Walaas (1. trinn) 

● Maria Sogn-Skeie (2. trinn) 

● Ingunn Berit Galdal (3.trinn) 

● Anne Birgit Mattison-Ward (4. trinn) 

● Harriet Toft Norendal (4. trinn) 

● Sverre Valde (5.trinn) 

● Espen Sørhaug (5. trinn) 

● Trude Wallberg Matsen (6. trinn) 

● Inger Cecilie Borsheim (6. trinn) 

● Maja Sipus (7. trinn) 

(Det har vært endringer i medlemmene av FAU gjennom skoleåret, men ovennstående 

oversikt viser gruppemedlemmene ved skoleårets slutt). 

 

Skoleåret, som startet med det som heldigvis ble slutten av korona-pandemien, ble et år 

hvor sittende FAU endelig fikk møtes fysisk og kunne arbeide med prosjekter som hadde 

blitt satt på vent i tiden med pandemi.  

 

FAU har dette året, som tidligere år, organisert arbeidet sitt gjennom ulike grupper: 

Trafikksikkerhet/Trafikkgruppen, Sosialgruppen og Læringsmiljøgruppen. Her er en 

oppsummering av de tiltakene og sakene som FAU jobbet med i dette skoleåret:  

 

Økonomi og tildelte midler og støtte fra FAU:  

Etter en tid med få eller ingen muligheter for inntekter til FAUs kassebeholdning har den 

økonomiske situasjonen forandret seg noe. I skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 ble det så 

og si ikke arrangert noe med inntekt for FAU, da både sommerkafe/sommeravlsutning og 

17.-mai ble avlyst og alle muligheter for å samles falt bort på grunn av restriksjoner. Ved 



starten av skoleåret hadde FAU NOK 114. 542,- på konto. Det var budsjettert med utgifter 

på NOK 44.450,- og inntekter på NOK 47.500,-. Kontobeholdning ved utgangen av skoleåret 

var på NOK XXXXX.  

 

Tildelte midler gjennom skoleåret:   

● Støtte i forbindelse med Halloween-arrangementer i klassene: NOK 8.137,- 

● Støtte i forbindelse med gjennomføring av disco for 7.-trinn i samarbeid med 

Nordstrangskole: NOK 6.000,- 

● Ingen har søkt om støtte til Vangen-tur dette skoleåret.  

 

I tillegg er det brukt midler på gaver til skolens ansatte, leie av lokale for felles FAU-møte 

sammen med klassekontakter, kaffe/boller for trafikkvakter og innkjøp av reklekser.  

 

Sosialgruppens arbeid:  

Sosialgruppen, som har hatt litt annerledes arbeidsforhold de siste årene pga pandemien, 

fikk i år endelig mulighet til å jobbe med tiltak som innebar å møtes fysisk. 

 

Dette har sosialgruppen jobbet med gjennom året:  

● Sørget for informasjon om inkluderende måter å feire Halloween på ut til alle 

trinn. Alle trinn hadde noe felles opplegg for kvelden. 

● Gjennomgang og oppdatering av liste med fellesaktiviteter som 

klassekontakter skal ta initiativ til gjennom året for sine trinn. Denne bør 

sendes til nye klassekontakter hver august. 

● Planlagt og arrangert foreldrekveld i gymsalen med Barnevaktens foredrag 

om nettvett i April. Holdt kafé til inntekt for FAU. 

 

● Vi har planlagt en ny foreldrekveld med foredrag fra politiet i oktober 2022.  

● Planla og arrangerte sommerkafé på skoleavslutningen til inntekt for FAU. 

Dette var den første sommerkafeen for sittende FAU og sosialgruppen tok 

med seg mange erfaringer fra dette. I tillegg kom det inn sårt tiltrengte midler 

til FAU gjennom arrangementet: omsetningen ble NOK 21.727,- 

 

Trafikkgruppens arbeid gjennom skoleåret:  

 

● Aug 21: Gjennomføring “skolestart” trafikkvakter i skolens to første uker 

● Aug 21: Oppfølging Bymiljøetaten/Infratek og planlegging ifm skolestart og 

gravearbeid ved Joker 

● Sept 21: Spørreundersøkelse til alle foreldre om trafikksikkerhet og FAU sitt 

arbeid 

● Okt 21: Bestilling av reflekser for årets refleksdag 

● Okt/Nov 21: Gjennomføring trafikkvakt-ordningen 4. trinn 

● Nov/Des 21: Gjennomføring trafikkvakt-ordningen 3. trinn 

● Jan 22: Oppfølging med bymiljøetaten vedrørende bygging av fortau i 

Gladvollveien 

● Jan/Feb 22: Gjennomføring trafikkvakt-ordningen 2. trinn 



● Feb/Mars 22: Gjennomføring trafikkvakt-ordningen 1. trinn 

● Mars 22: Planlegging av neste års trafikk-vaktordning basert på årets erfaring, 

survey og ressurser  

● April 22: Utarbeiding av informasjon / powerpoint slides for foreldre, med mål 

om mindre kjøring til skolen og bedre trafikkbilde. 

 

 

Lærings- og skolemijøgruppens arbeid gjennom skoleåret:  

 

LMG har i perioden bestått av Sverre Valde (gruppeleder), Maja Egge Sipus, Rune 

Bille Rørvik og Ingunn Berit Galdal. Gruppen har avholdt egne møter etter behov, ca. 

en gang i måneden i 2022. I starten arbeidet gruppen med å finne en rasjonell og 

god organisering av sitt arbeid. LMG ønsket klarere struktur og synliggjøring av 

formål både for sitt og de øvrige gruppers arbeid. LMG foreslo derfor at alle grupper 

velger en leder/koordinator og får en formålsparagraf. Dette kom på plass for alle fire 

grupper i 2022. 

LMG har forsøkt å skaffe seg en best mulig oversikt over hva foreldrene er opptatt av 

innenfor gruppens fagområde. Foreldreundersøkelsen som FAU gjennomførte i 2021 

ble analysert og funn diskutert og supplert i FAU-møter med alle grupper for å kunne 

fremskaffe et bilde over hva foreldrene var opptatt av. Med bakgrunn i dette ble det 

avholdt et møte mellom LMG og rektor. I møtet oppfordret rektor LMG å utarbeide et 

forslag til veileder for vennegrupper. To av gruppenes representanter hadde god 

erfaring med en veileder som har vært benyttet i 3. klasse det siste året og den vil 

oversendes rektor av FAU-lederen som vårt forslag vil vennegruppeveiledermal for 

Ljan skole. Et hovedmål for LMG er å styrke skole-hjem samarbeid. I den 

sammenheng har gruppen forslått for rektor at det avholdes faste møter mellom 

trinnets kontaktlærere, klassekontakter og FAU-representanter, f.eks. 1-2 møter per 

halvår, gjerne som formøter til foreldremøter. Rektor gav umiddelbart uttrykk for å 

være positiv til dette. Ljan skoles organisering med storklasser og rutinemessig 

rullering dukker regelmessig opp som diskusjonspunkt. LMG har startet med å 

utarbeide et dokument om storklasser som skal gi en oversikt over grunnlag med 

faglige begrunnelser og erfaringer samt bekymringer og motargumenter. Gruppens 

medlemmer har også deltatt i arbeidet med gjenglemt tøy (ved Maja) og Rune har i 

store deler av perioden vært FAUs faste referent. 

Ut over det som er beskrevet over har de fire medlemmene i LMG vært involvert i 

saker og 

aktiviteter som berører de klassetrinn de er valgt av. Det har vært en god og 

konstruktiv tone mellom de fire medlemmene i perioden.  

 

Samarbeid med foreldrekontaktene og de ulike trinn:  

FAU har gjennom skoleåret arrangert ett møte hvor klassekontaktene ble invitert til å delta. 

Dette var i oktober. Det kan være hensiktsmessig at det arrangeres to møter sammen med 

klassekontaktene gjennom ett skoleår, selv om dette ikke ble gjort dette året. FAU har ellers 



opplevd å ha god kontakt med trinnene, og klassekontaktene meldt fra ved behov for 

avklaringer etc.  

Samarbeid med rektor og øvrig ledelse:  

FAU opplever å ha god dialog med rektor og øvrig ledelse ved skolen. Rektor har  for hvert 

møte 20-30 minutter til rådighet for orientering fra ledelsen, og har deltatt på samtlige FAU-

møter med unntak av tre møter, hvorav leder av AKS deltok på ett av disse og ett av møtene 

(juni 2022) ble planlagt uten skolens ledelse tilstede. En av FAU-representantene har også 

hatt plass i skolens driftsstyre, noe som er nyttig med tanke på samarbeid og informasjon på 

tvers.  

Deltagelse i 17.mai-arrangement og samarbeid med 17.-maikommiteen:  

Som tidligere år, før pandemien, ble det arrangert 17.mai-tog sammen med andre skoler i 

bydelen, samt feiring med leker ved Ljan Skole etter skoletoget. FAU var deltagende i 

utnevnelse av representant for bydelens 17.mai-kommitee, som ble Eili Tranheim Kase. 

Foreldre og foresatte fra skolens 6. trinn var ansvarlige for leker mm i skolens borggård 

etter, og dette ble meget godt ivaretatt av dette trinnet og rektor påpekte at skolen var ryddig 

og i stand etter arrangementet. FAU har notert seg etter årets 17.-mai at informasjon rundt 

skoletoget og hvordan dette arrangeres må tydeliggjøres, og FAU bør i større grad involvere 

seg i fordeling av oppgaver og roller i forbindelse med 17.mai. dette er lagt inn å FAUs 

årshjul.  

Annet:  

Etter forespørsel fra rektor har FAU engasjert seg i håndteringen av den stadige økende 

andelen av gjenglemt tøy som befinner seg på skolen. Restriksjoner mot å møtes tvang frem 

en løsning som har vist seg nyttig for å nå ut til flere. Gjennon opprettelse av en 

Facebookside med navn “Glemmekasse Ljan Skole” blir bilder av gjenglemt tøy 

tilgjengeliggjort digitalt. Arbeidet med å rydde gjennom glemmekassen og fotografere 

gjenglemt tøy fordeles på FAU-medlemmene to ganger pr år.  

 

FAU setter stor pris på engasjerte foreldre og foresatte som aktivt tar del i barnas 

skolehverdag og engasjerer seg positivt i hvordan skolen ledes. Etter en tid med pandemi og 

restriksjoner kan det oppleves som om dugnadsånd og engasjement har gått noe ned. FAU  

opplever at det blir ekstra viktig å mane til felles innsats og engasjement blant alle foreldre 

og foresatte i tiden som kommer. Vi tror dette vil være viktig for barna våre og til det beste 

for skole-hjem-samarbeid og samarbeid mellom foreldre. Dette vil tas opp som en del av 

FAU sin agenda for skoleåret 2022/2023.   

 

 

 
På vegne av FAU vil jeg takke alle engasjerte foreldre og lærere for innsatsen i skoleåret 
som gikk. Undertegnede blir sittende som leder/overlappende leder ut kalenderåret, og nytt 
frisk og engasjert FAU er allerede konstituert og klar for ny innsats fra høsten av.  
 

På vegne av FAU 
Maria Brevik (leder) 
 


