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Michelle Moore, repr. 6. klasse 17. mai arrangement 
Klassekontakter: Aase Maria Haugstad, Lene Ellingsen, Helene Husborn, Mathias Gillebo, 
Morten Holmquist, Jan Erik Nilsen 

2019/07 Agenda/referat 
Innkalling og agenda godkjennes.  
Presentasjonsrunde av møtedeltakerne: Rektor, representanter fra skolens driftsstyre, 
klassekontakter, FAU-representanter og et medlem fra 17.mai komiteen (6.trinn) 

2019/08 Skolens ledelse informerer v/Åsta 
Rektor gav skryt til FAU for klesryddingsprosjektet 
Rektor påpekte at ikke alle barna er hensiktsmessig kledd i det kalde vinterværet. Viktig at 
foreldrene passer på at barna er godt kledd. 
Rektor hadde to kommentar til FAUs referat 8.1.2019 1) Rektor er svært positiv til FAUs ide 
om å markere skolens jubileum med en "festival".. 2) Skolens begrunnelse for at lekseplanene 
for mellomtrinnet deles ut på mandager er at da blir lekseplanene best mulig, og at dette da 
også blir best mulig for eleven. Krever mye koordinering mellom faglærere, og rektor sier 
tidligere utdeling kan medføre behov for endringer ila uka.   
Budsjettsituasjon er bedret vesentlig. Det har gitt rom for investeringer i møbler, PC-traller. 
Men fortsatt etterslep på investeringer. 
Det vil snart sendes ut en ny foreldre undersøkelse, en av foreldrene mottar en lenke pr barn. 
Alle oppfordres til å svare 
Brosjyre for Sommerskolen 2019 legges ut snart, uke 9 eller 10. Det er også mulig å søke 
sommerleir på Hudøy, med frist 25. februar.  
Vinteraktivitetsdag 12. februar. Kan låne utstyr på Bjørndal. Skrivet sendt til 
foreldrekontaktene inneholder steder som kan leie. Oppfordre til å dele utstyr på facebook.  
Presisering om bruk av smartklokker, de skal være avslått på skolen. De må håndteres på 
samme måte som mobiltelefon. Begrunnet med eksempel hvis barn mottar beskjed om å gå 
hjem, og AKS ikke får beskjed. Skaper det uklarhet og merarbeid for AKS. 
Sommeravslutning blir onsdag 12. juni, sett av datoen.  
På 17. Mai skal Ljan gå først i toget ifm skolejubileum. Skolen vil kjøpe inn bandolær og 
noen nye flagg til 7. klasse flaggborg. Skolen ønsker å søke FAU om støtte. Alle klassene 



deltar på mottagelse i rådhuset etter toget. Dialog med 17. mai komiteen om timeplan for 
dagen.  
Ny rammeplan for AKS. Øystein Sæbø ønsker å komme på senere FAU-møte.  
Nytt epostsystem – fra 10. januar har skolen elektronisk arkiv. All viktig kommunikasjon som 
er arkivverdig skal gå gjennom sentral epostadresse (som f.eks. permisjonssøknader). Mindre 
vesentlige meldinger kan sendes direkte til den det gjelder eller gjennom sms/skolemelding.  

2019/09 Driftsstyret informerer 
Leder Anita Lindahl Trosdahl og nestleder Tor Henrik Kronen Sømme informerer hva er 
fokus for driftsstyret i 2019  
https://ljan.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/   
To foreldrerepresentanter som er leder og nestleder. Det er som hovedregel åpne møter. 
Protokoll legges ut på skolens hjemmeside.  
Driftsstyret er formelt anvar for å vedta budsjett, regnskap, følge opp årsplan, målrettet 
helsevern, og har overordnet tilsyn. Driftstyret er nærmeste overordnede for rektor ang. drift 
av skolen. Personalansvar ligger i linjen til utdanningsetaten. Leder driftsstyre er med på 
intervjuer av kandidater til utlyst rektorstilling. Skoleetaten vil skrive innstilling til ansettelse 
av ny rektor, og driftsstyret kan uttale seg om innstillingen.  
Driftsstyret er høringsinstans på ressursfordelingsmodell, inntaksmodell, økonomi - gir 
uttalelser til etaten på selvstendig grunnlag.  
FAU-møtet diskuterte ulike saker hvor både FAU og driftsstyret er involvert. Ang. Trafikk, 
oppfordres barn og foresatte til å melde inn situasjoner på bymelding-appen. FAU 
trafikkgruppe følger opp mot bymiljøetaten.  

2019/10 Foreldrerepresentantene informerer/deler erfaringer fra første halvdel av skoleåret 
• Er det saker på tvers av trinnene som FAU bør følge opp? 
• Bør det gjøres endringer/tillegg i informasjonsskrivet/rollebeskrivelsen for 

foreldrekontakter (se lenke)?  
• Bør det gjøres endringer i FAUs retningslinjer for bruk av Facebook-grupper i 

klassene (finnes i skrivet til foreldrekontaktene, se lenke)?   
https://ljan.osloskolen.no/siteassets/tips-til-foreldrekontakter.pdf  
VANGEN Erfaring at man bør booke Vangen for klassetur minst et år i forveien. 
Klassekontakter oppfordres til å arbeide for å få med de som ellers ikke deltar. Følge opp barn 
som ikke er påmeldt, ta med venner, bli med på dagstur er alternativer for å få flere med. FAU 
kan støtte de som ikke har råd. FAU refunderer utgifter til barn/familier etter innstilling fra 
klassekontaktene.  
FAU er positive til vårtur på hvert klassetrinn fra 2. klasse, men minner om alternativer til 
Vangen, se infoskriv.  
HELLOWEEN Svært viktig å unngå at barn faller utenfor. Dette er en ny men viktig tradisjon 
for barna, viktig hovedregel å invitere alle, som ved bursdager. Mange klassetrinn lager felles 
fest, f.eks. på skredderjordet, tennishuset eller privat. 
Noen klassekontakter har god erfaring med å involvere flere foreldre i planlegging av sosiale 
aktiviteter, at alle foreldre er med i en av gruppene for høsttreff, helloween, skøytekveld, 
vangentur på våren osv.  



2019/11 17.mai-komiteen (foreldre i 6.klasse) deltar på møtet  
Diskusjon om praksis/norm med mange små gaver som deles ut under leker i skolegården 17. 
mai. Det er stor dugnadsjobb med å samle smågaver samt større gaver til lotteri. Noen år har 
hver foreldre måttet samle inntil 100 gaver pr elev. Og det genererer mye plastsøppel. 
FAU oppfordrer til å finne alternativer til mange små plastleker. Vi foreslår å høre med 
elevene i 6. klasse for å finne bedre løsninger. Det kan være klippekort som kan gi is, 
sjokolade, andre premier.  
Det er nødvendig med en rydderunde i kjellerboden – av gaver og utstyr ifm 17.mai leker.  

2019/12 – ingenting på eventuelt 

2019/13 – Økonomi 
På våren arrangeres felles disko for 7. klasseelever som skal gå på ungdomsskolen sammen, 
fra Ljan, Nordstrand og Munkerud. FAU er positive til å støtte 50 kroner pr elev fra Ljan. 
Man må vurdere hvordan støtten skal gis, da vi ikke kan ta for gitt at elever fra andre skoler 
får tilsvarende støtte.  
Andre saker under økonomi utsettes til neste møte 

2019/14 – Diverse saker for oppfølging  
Hvordan få bedre orden i gangene og redusere gjenglemt tøy. Skolen har dialog om 
innredning til oppbevaring utenfor klasserommene, men ikke funnet god nok løsning ennå. 
FAU finansierer en mellomløsning – kjøper oppbevaringsposer som henges på knaggene.  
 
 
 


