
Vedlikehold/renhold:
Etter at temaene renhold og vedlikehold ble behandlet i FAU er det sørget for nye toaletter. Skolen har også 
fått muntlig beskjed om at toaletter i kjelleren skal tas i løpet av sommeren.

Bydelen har hatt tilsyn på Ljan skole etter at de fikk bekymringsmelding om renholdet. Tilsynet ga tre avvik og 
disse er nå lukket. Det er i etterkant innført skriftlig avsjekk etter renhold, grundigere renhold av sanitær–
områder og skolen har fjernet et pissoar. I tillegg er det nye matter foran inngangsdørene.

Nettvettkveld:
14. november ble det gjennomført temakveld for foreldre med barnevakten.no, med følgende temaer:

• Mobil og nettbrett – på sengen? Viktigheten av å kontrollere tid og søvn. Aktuelt for alle trinn!
• YouTube – hva er bra og ikke så bra?

• Chatting – hvordan oppfører man seg på chat? Språkbruk, hvem chatter man med o.s.v.
• Sosiale medier – deling av bilder på Instagram, Snapchat m.m. Likes/ikke likes.
• Digital mobbing – hvordan skjer det, hvordan kan vi hindre det og hvordan kan vi snakke om konsekvensene?

• Spill
Det samme ble også presentert for elevene på dagtid.

Tilleggstema – for foreldre (kveld): Viktigheten av å koble seg på barnas digitale hverdag på en positiv og 
nysgjerrig måte og skape tillit til barnet gjennom dialog.

Forslag til budsjettkutt ved Ljan skole 
Etter høstens medieoppslag om mulig kutt i budsjettet sendte FAU v/Hans Erik brev til bystyret vedrørende 
ressursmodellen. 

Vi var i dialog med byrådssekretæren for å sikre mer midler, men resultatet ble dessverre at Ljan skole fikk et 
foreløpig budsjettkutt på 1 million for 2018. Skolen blir likevel kompensert noe av UDE, slik at skolen unngår å 
kutte i antall lærere. Det er fortsatt usikkert hva dette betyr for 2019 og vi må derfor videreføre dialogen med 
skolen for å vurdere hvordan vi kan bistå med å sikre at Ljan skole får nok midler.

Skolemiljøutvalget (SMU) 
FAU er i dialog med skolen vedrørende en eventuell nyetablering av SMU. Hensikten med SMU er å sikre at 
skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal representere elever og foreldre, utenom FAU 
og skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. 
SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. 

FAU har fått Vipps 
FAU ved Ljan skole er nå registrert som frivillig organisasjon og har VIPPS–avtale, noe som forenkler blant annet 
cafedrift ved arrangementer som 17.mai, sommeravslutninger mm. 

Løp inn 69.000 kroner i Nyabondo–løpet
Onsdag 18. oktober gjennomførte elevene ved Ljan skole Nyabondo–løpet for tredje gang. Mange engasjerte 
barn var ute og løp og de samlet inn totalt 69 000 kroner til organisasjonen Deaf Aid. Pengene vil bidra til å 
skaffe nye lekeapparater på internatskolen for døve barn utenfor Nairobi i Kenya. Vi i FAU er veldig godt 
fornøyd med gjennomføringen og takker skolen for godt samarbeid. Tusen takk til alle sponsorer for alle bidrag! 
Nordstrands blad hadde en flott artikkel om hvordan barna på Ljan skole hjelper andre barn: https://
www.noblad.no/mittnoblad/ljan/nodhjelp/ljan-skole-barn-hjelper-barn/s/5-56-94159
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Det nærmer seg sommer og en velfortjent ferie for elever, lærere og foreldre ved Ljan skole.  
Vi i FAU vil gjerne benytte anledningen til å takke for nok et fint skoleår og fortelle litt om noen av 

sakene vi har jobbet med i år.
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Retningslinjer for Facebook
FAU har utarbeidet retningslinjer for språk og innhold på Facebook–grupper til de ulike klassetrinnene. Årsaken 
var at vi så eksempler på at gruppene ble brukt til å diskutere konflikter, enkelte barn og hendelser, at barna 
leste innholdet og at enkelte følte seg utelatt eller støtt av innholdet i gruppene. FAU har derfor vedtatt 
følgende retningslinjer for bruk av Facebook–grupper på Ljan skole: 

1. Facebook–gruppene bør kun brukes til å gi/få informasjon om bursdager, lekser, aktiviteter og sosiale 
møteplasser for barna. 

2. Det er ikke lov til å legge ut bilder av andres barn uten tillatelse. 
3. Konflikter mellom to eller flere bør ikke drøftes på Facebook – dette må tas direkte med dem det gjelder 

eller med klassestyrer og/eller skolen. 
4. Tenk at gruppen er åpen (selv om det kalles en lukket gruppe). Det som står der skal tåle dagens lys og alle 

barn og voksne skal i praksis kunne lese innholdet. Bruk andre arenaer for å lufte konflikter, frustrasjoner og 
irritasjon. 

5. Alle foreldre er ikke på Facebook. Klassekontaktene bør påse at viktig informasjon kommer alle til gode. 
6. Husk at vi er forbilder for barna våre. Måten vi bruker Facebook på smitter over på barna, så tenk deg nøye 

om før du publiserer noe på Facebook. 
7. Klassekontaktene skal fungere som moderatorer for gruppen. Det vil si at de skal passe på at innholdet 

oppfyller kriteriene ovenfor. Moderatorene har rett til å fjerne innlegg som bryter med kjørereglene

Trafikkvakter og trafikksituasjonen ved skolen 
FAU har også i år vært ansvarlige for trafikkvaktordningen ved skolen. Ordningen går ut på at foreldrene skal 
holde oppsyn med de største trafikale knutepunktene rundt skolen i den siste halvtimen før skolestart. 

FAU gjennomførte i år en enkel evaluering av ordningen i forbindelse med foreldremøter i 1. og 4. klasse. De 
fleste som svarte mente at dette var en viktig oppgave. Mange syntes samtidig at det var vanskelig å stille opp 
som vakt, mens de som har stilt opp savner at flere kommer. Vi satser på å starte opp igjen fra september og vil 
til høsten også innhente synspunkter fra de andre trinnene dette gjelder. FAU har også jobbet opp mot 
Bymiljøetaten angående trafikksituasjonen i Gladvollveien.

Takk til alle som har stått vakt! Dette er et viktig initiativ som bidrar til at barna våre får en tryggere skolevei.

Hvor kommer FAU–midlene fra og hva brukes de til?
FAU organiserer caféer i tilknytning til ulike arrangement på skolen, som 17. mai og sommeravslutningen. Vi 
takker for flott innsats fra foreldrene med baking, kaffekoking og salgsinnsats. Dette har ført til at FAU har 
opparbeidet seg midler som igjen skal komme elevene til gode. FAU får mange hyggelige henvendelser om 
støtte til tiltak knyttet til skolen og vi har midler til fordeling. 

I år har vi blant annet sponset kjøp av leker til skolen og AKS og foredrag for foreldre..

.Vi har valgt å tydeliggjøre kriteriene for tildeling av midler fra FAU, særlig fordi vi ikke ønsker å gi støtte til saker 
som normalt faller inn under drift av skolen. Våre nye tildelingskriterier er : 

1. Vi ønsker å støtte tiltak som fremmer samhandling mellom skole og hjem, samt tiltak som gir barna ved 
Ljan skole en bedre skolehverdag. 

2. Tiltaket bør komme flest mulig av Ljan skoles elever til gode og må være direkte knyttet til skolen eller AKS. 
3. FAU støtter ikke søknader som dekker tiltak som faller inn under «daglig drift» av skolen/AKS 
Lurer du på noe annet om foreldrerådet og FAU ved Ljan skole? Du finner alle referatene og kan lese mer om 
FAU på skolens nettside, https://ljan.osloskolen.no, eller ta direkte kontakt med leder for FAU,  
Hans Erik Bryhn på telefon: 90 19 55 75 eller på e–post: faulederljan@gmail.com.

Vi ønsker alle på Ljan skole en riktig god sommer!  
Hilsen alle oss i FAU

https://ljan.osloskolen.no

