
Referat FAU-møte 01.11.22 
 
Til stede: Maria Sogn-Skeie (leder), Siri Eriksen (referent), Karen Marie Stenberg, Sverre 
Valde, Eva Frøvig, Victor Finn, Margrete Johnsen og Marte Smith-Isaksen. 
 
Sak 2022/14 Godkjent innkalling 
 

- Innkalling godkjent  
 
Sak 2022/15 Orientering fra ledelsen 
 

- Utgikk grunnet sykdom 
 
Sak 2022/16 Planlegging survey 
Retor har sendt ut undersøkelse til alle foreldre. Noen foreldre har gitt tilbakemelding om at 
innledning/spørsmål fra rektor opplevdes som ledende. FAU skal uansett ha egen survey fra 
trafikkgruppa (samme spørsmål som i fjor), og det er ønskelig at noen få spørsmål om 
storklasser også inngår her. Det er viktig at det går klart fram hvilke undersøkelse som 
kommer fra skolen, og hva som kommer fra FAU.  
 
Læringsmiljøgruppa har hatt et møte der de har utarbeidet tre enkle spørsmål som kan 
stilles i FAUs survey. FAU har ingen selvstendig mening, men ønsker å få inn foreldrenes 
synspunkter slik at dette kan videreformidles til skolen. Det er ønskelig å få ut undersøkelsen 
denne uken, med svarfrist neste onsdag slik at FAU kan komme med innspill innen driftsstyre 
skal behandle saken. Det kan sendes en påminnelse på klassenes FB-grupper dersom det er 
behov for det.  
 
2022/17 Trafikk  
Oppdatering: trafikkvaktordningen er i gang – det er sendt ut info og plan. Reflekser er delt 
ut. Fornyet avtale om boller og kakao/kaffe fra Joker. Oppleves som at trafikkholdene har 
blitt verre ved fotgjengerovergangen ved trappene. Kan vi gjenta oppfordring om at barna 
går, eller at parkering skjer på Joker? Trafikkgruppa jobber videre med nye ideer for hvordan 
budskapet kan formidles til foreldre på en med effektfull måte. Ønske om å kommunisere på 
en mer positiv måte. Slike tiltak bør inn i årshjulet, slik at det planlegges på forhånd.  
 
2022/18 Driftsstyre 
Harriet er representanter i driftsstyret nå. Forslag om å be henne eller en av varaene komme 
å snakke litt om hva dette er og hvordan det fungerer i praksis. Nye representanter (en fast 
og to varaer) må være på plass innen første møte i Driftsstyret i januar. Skal representere 
FAU – bør også være «fast punkt» på FAU-møtene der FAU blir orientert om sakene som 
diskuteres i driftsstyret, slik at FAU er orienter om hva som skjer der. 
 
Karen Marie kan være villig til å stille som representant dersom det er behov.  
 
2022/19 Eventuelt: 
 



- Nett til skiftetøy. Skal vi kjøpe inn til bare 1. klasse eller hele skolen? Nettene gis 
primært til 1. klasse. Nett som mistes må erstattes av foreldre selv. Skal det være 
Ljanskole-logo? Forslag om ca 200, dette vil holde for ca 4 år fremover. Ellers: mye 
uorden i gangen – garderobeløsningen er lite hensiktsmessig. Kunne det fungert 
bedre med hver sin kurv med navn som satt fast med dobbeltsidig tape?  

 
- Hvor mye midler har FAU? Burde FAU søke midler/øke inntektssiden. Hadde vært 

greit at budsjettet ble gjennomgått av FAU.  
 

- Håndballene som ble gitt av Norges Håndballforbund ligger ofte ut i regnet, og det 
framstår ikke som de tas tilstrekkelig vare på. Kan FAU/eller noen av foreldrene 
bygge en kasse til oppbevaring. 
 

- Flere elever (3 2. klassinger) har falt ned fra samme klatrestativ nå i høst. Etter saken 
i fjor skulle klatrestativet oppgraderes. Er det noen ytterligere HMS-tiltak på 
trappene? Er det nok voksne som har tilsyn i området rundt klatrestativene i 
friminuttene? Kan elevrådet bidra her? FAU ber rektor orientere om dette på neste 
møte.  

 
- Det er meldt om at barn med mørkere hudfarge har opplevd rasistiske utsagn på 

skolen. Ljan skole har tradisjonelt vært en «hvit skole» - slik er det ikke lenger. I  
tillegg vil tiden framover vil antageligvis forskjellene mellom innbyggerne på Ljan og 
dette må skole og foreldregruppen være oppmerksom på. Tiltak: 
 

o Finnes det noen plan/strategi for å forhindre rasisme og generell mobbing på 
skolen? Er disse temaene godt nok representert i pensum? FAU ønsker å be 
rektor orientere om dette på neste møte. 

o Foreldrekveld: Rasisme i skolen er et viktig og relevant tema! (forslag til 
foredragsholder: forfatter av Håndok for unge antirasister - Tinashe 
Williamson.  

o Kan skolen/FAU be noen eksterne komme og snakker med barna om dette 
temaet? Tinaishe Williamson  
 
 

- KFU – tilbyr kurs i FAU-arbeid 03. 11. Kan være en nyttig arena for å få ideer for f. eks 
praktisk arbeid og inntektsarbeid. Maria drar (Viktor vurderer deltakelse). 
 

- Runde på Halloween og foreldrekveld -god stemning – virker som det alle trinnene 
har hatt fine arrangement, og at alle har hatt noen å gå med.  

 
- Foreldrekveld: Bra oppmøte ca. 50 foreldre. Bra engasjement om mange spørsmål. 

FAU mottatt pp-presentasjonen – spør rektor om hun kan sende dem ut med 
månedsbrevet.  
 

 
 
 



 
 
 


