
Innkalling/agenda til FAU-møte 

Tirsdag 03. november 2020 - klokken 18:00-20:00 

Sted: Digitalt på Teams 
Tilstede: Maria Sogn-Skeie, Snorre, Ingunn, Harriet, Lise, Espen, Ann-Elizabeth,  

Inger Cecilie, Heidi, Maria Brevik, Eivind, Eili, Rune (referent)   
Åsta deltok på første del av møte 
Klassekontakter deltok på siste del av møte 

 

 
Saksnr.  Sak Ansvarlig 

2020/34 Innkalling: godkjent  Alle 
2020/35 Orientering fra skolens ledelse 

Skolepatrulje: bestemt sentralt at det er siste år for ordningen med 

skolepatrulje. Elever er forsikret når de er skolepatrulje. 

 

Uønsket adferd i skolegård: narkotikasalg og oppholdssted for  

ungdommer på kveldstid og i helg. 

• Økt politipatruljering er strakstiltak  

• Overvåkingskamera ønskes utenom skoletid, søknad tar tid og 

godkjenning blir ikke før våren 2021 

• Økt belysning utredes 

• Mulighet for økt Securitas patruljering undersøkes 

• Foresatte oppfordres til å legge kveldstur innom, ikke som  

patrulje men for å skape mer liv og aktivitet i området 

 

Koronasituasjonen: 

• Elever, ansatte og foresatte overholder regler flott. Det har ikke 

vært smittetilfeller på Ljan skole 

• Konstant alarmberedskap 

• Ikke anbefalt med munnbind, fokus på avstand som tiltak 

• Besøk utenfra begrenses mest mulig 

• Risikovurderer og minimerer alt av elevreiser 

• Svømming på Holmlia vurderes fortsatt som trygt nok 

• Ingen venne- og matgrupper nå i høst, alle bedes være  

oppmerksom på de som trenger inkludering 

• Utviklingssamtaler gjennomføres digitalt 

 

Forespørsel til rektor om utlevering av klasselister, men dagens  

restriksjoner skal følge sentrale bestemmelser.  

• Innspill: ta oppdatering av kontaktopplysninger som fast punkt  

på utviklingssamtaler 

 

  

Åsta 

2020/36 Vedtekter FAU Ljan skole Maria Sogn-
Skeie/Alle 



Nytt utkast sendt i forkant av møte. Maria Sogn-Skeie har flere 
innspill og sender ut revidert forslag med endringer som kan 
godkjennes digitalt. Innspill gjelder spesielt  

• Godkjenning av forlenget verv i FAU bør være trinnvis 

• Vedtaksdyktighet ved 1/2 av FAU tilstede 

• Må presiseres når taushetsplikt gjelder da FAU også har 
orienteringsplikt  

• Hvordan saker avgjøres hvis det konflikt 

2020/37 Trafikkvaktordning 

Aktuelt 

• Trafikkvakt startet, det har gått ganske som vanlig i oppmøte 

• Oppfordring om å ta med egen vest pga smittevern 

• Forslag til senere: kan vester være på Joker? 

Innspill fra foreldremøte: kan skilting bedres?  

• det er sendt forslag til Bymiljøetaten om skilting og 
utbedring av Gladvollveien 

Trafikkgruppen tidligere: tidvise forslag om utbedring av 
trafikksituasjon, ellers har gruppen primært jobbet med 
gjennomføring og effektivisering av trafikkvaktordning 

Trafikkgruppen skal møtes i løpet av november for å diskutere 
strategi og fokus videre. Punkter som ble tatt opp nå var  

• Hva skjer etter skolepatrulje legges ned 

• Politisk arbeid knyttet til risikovurdering, f.eks. nederst i 
Ingiersvei. Rektor er god å ha med på laget. Kan det 
samarbeides med velforeninger? 

• Kjørevaner blant foresatte, holdningskampanjer. 
Formuleringer må balanseres slik at de treffer 
hensiktsmessig, noen har gode grunner for å kjøre barn til 
skolen 

• Er det mulig å kartlegge trafikk med kjøring av barn til skole? 
Bilmålingsstripe? 

• Motivasjonskampanje blant barn for å gå og sykle. 
Konkurranser og kommunale ordninger? 

• Følgegruppeordninger kan styrkes (klasselister som er 
utlevert til trafikkvaktgruppe kan brukes til dette formål) 

Trafikkgruppe 

2020/38 Læringsbrett og PCer på Ljan skole 

Kontrakt 

• Juskyndig må ta gjennomgang av kontrakten og komme med 
innspill. Torunn bes om å se på dette til neste møte.  

Personvern 

• Har vært dialog med rektor om personvern. Personvern går to 
veier – beskyttelse mot skadelig innhold og eksponering av 
sensitiv informasjon. Søkemotor DuckDuckGo er en løsning 
med sterkere filter men det begrenser også en del vanlig 
pedagogisk bruk. IKT på skolen og i etaten har fulgt 
standardoppsett som også er godkjent av PST. 

Torunn (?) 
Skolemiljøgr 



• FAU støtter ekstern kursing i nettvett når smittevernhensyn 
tillater det. Bjørn Erik Neerland har tidligere undersøkt tilbud 
fra Barnevakten og fikk anbefalinger om konkrete kursholdere, 
han bør spørres om råd.  

2020/39 Parkeringsutfordringer  

FAU har blitt bedt om innspill til områder der fremmedparkering/ 
hensetting av kjøretøy som skaper trafikkfarlig situasjon 

• Herregårdsveien og Gladvollveien er noen eksempler, alle 
sender innspill med kart og bilder til Snorre som samskriver. 
Innspill til Snorre før medio november, frist er 31.12.2020 

Snorre/ 
alle  

2020/40 Generell informasjon om FAU og driftsstyret 

Klassekontakter ble med på møte og presenterte seg, alle trinn 
utenom 5. og 7. er representert.  

FAU representanter presenterte seg og arbeidsgruppene 
(trafikksikkerhet, skolemiljø/kafe/foredrag, læringsmiljø/KFU og 
skolemat/skolemelk). 

Klassekontakters rolle 
Klassekontakter er viktige for å koordinere arrangementer på trinnet 
men skal ikke arrangere alt, det fungerer bra å fordele arbeid på 
komiteer. Skriv med beskrivelse av klassekontakters rolle fungerer 
bra. 

Driftsstyre  
introduseres som organ. Det er skolens øverste organ, settes av 
skoleeier (kommunen). Lokalpolitikere, foresatte, ansatte er 
representert, Rektor er sekretær. Budsjett behandles og 
godkjennes, mobbesaker og lignende alvorlige saker behandles. 

Vedtak: Harriet Norendal innstilles av FAU som kandidat til ny 
foreldrerepresentant i driftsstyre 

Alle 

2020/41 Halloween-arrangementer for trinnene 

Tilbakemeldinger fra trinnene 

1. trinn: vellykket arrangement, manglende klasselister gjorde 
organiseringen tungvint og med risiko for at ikke alle ble inkludert. 
2. trinn: vellykket, ble også fin liten erstatning for vennegrupper   
3. trinn: vellykket, stor dugnad 
4. trinn: vellykket 
5. trinn: mange hadde organisert egne opplegg, men endte med at 
alle hadde tilbud. Ikke alle like enige at det trengs felles opplegg 
6. trinn: godt organisert, ikke alle deltok men alle hadde felles tilbud 
7. trinn: mange organiserte egne opplegg. Klassekontakter forsøkte 
å samle opp de som ikke var invitert til opplegg, dette fungerte 
 
Klassekontakter samler utlegg og sender liste med beløp og kontonr 
til Heidi 

Bursdagsfeiringer: forespørsel om retningslinjer og rutiner.  

Klassekontakt/

Heidi 



Viktig å sjekke aktuelle regler knyttet til smittevern, de kan være 
forskjellige for arrangement inne/ute, privat/offentlig plass, etc.  

2020/42 Eventuelt: Ingen saker tatt opp 
 

 


