
Referat FAU-møte med klassekontakter 11. okt. 2022 

 
Tilstede: Maria, Trude, Siri (referent), Anders, Eirik, Eva, Victor, Lene, Sarah, Marte, Maria S, 
Sverre. Rektor Åsta deltok i sal 22/09. Klassekontaktene deltok i siste time av møte: Tone (6. 
trinn), Anne Cathrine (6. trinn), Trine (1. trinn), Kaja (2. og 5. trinn), Kristin (2. trinn), Astrid 
(1. trinn), Ingrid og Kristina (begge 3. trinn) 
 
Sak 22/08 Godkjenning av innkalling 
   
  Godkjent uten merknader 
 
Sak 22/09 Orientering fra ledelsen  

Spørsmål til rektor:  

• Hva er planlagt rundt skolefotografering?  

Skolefoto er planlagt neste uke (uke 42). Mer informasjon kommer ila uke 41. Smil er 
valgt som leverandør. Rektor imøteser tilbakemeldinger om valg av fotograf, dersom 
det skulle være noen tanker rundt dette.  

• Skolefrukt.no? 

Krevende tiltak å gjennomføre, som krever ekstra bemanning. Det er heller ikke plass 
til kjølig lagring av store mengder frukt, og erfaringsmessig resulterer ordningen i mye 
svinn. Rektor anbefaler at barna heller får med frukt hjemmefra.   

 

Fra rektor: 

• Skolen har avholdt en felles høstaktivitetsdag. Dette var svært vellykket. Elevene ble 
delt inn i grupper og 7. trinn hadde ansvar for poster. Skolen har fokus på inkludering, 
og mener aktivitetsdagen er et godt eksempel på aktiviteter som egner seg på tvers 
av trinnene. Skolen ønsker å gjøre dagen til en tradisjon ved skolen, men vil legge 
selve datoen litt tidligere, da det var i kaldeste laget.  

Om 3-4 uker vil det være bokuke, som også vil inneholde aktiviteter på tvers av trinn.  

Rektor oppfordrer også klassekontakter til å arrangere «spillekvelder» og lignende 
aktiviteter. Det er gratis å låne skolen lokaler til slike arrangementer, i motsetning til 
bursdager der det er anledning til å leie AKS-huset. 

• Rektor ber om at 1. og 2. klasse ikke går alene til skolen. Det blir en del uro på veien 
som blir med inn i klasserommet.  

• 20. oktober er «refleksdagen». Det vil da deles ut reflekser til alle og være fokus på 
barn og voksnes refleksbruk den uka.  

• Skiftetøy – viktig nå som det er skiftende og vått vær. Tidligere har det vært delt ut 
nett til alle barna, men nå er det bare 25 nett igjen. Skolen ønsker flere nett, da det er 
hensiktsmessig at skiftetøyet kan henges opp i korridoren. Kan FAU bidra? 



• Elevundersøkelsen vil pågå fra 08.11 til 16.12. Trivselsundersøkelsen som normalt 
gjennomføres for 1. – 4. trinn er avlyst fra sentralt hold i år. Skoen vurdere å 
gjennomføre en egen undersøkelse. 

• Det har blitt identifisert at en del trær på skolens område var råtne, og disse er blitt 
felt. Deler av stubbene som ble igjen etter ble stjålet fra skolen område. Skolen 
vurderer om noen av trærne kan erstattes der terrenget er egnet.   

• Rullerende grupper/storklasser: det pågår fortsatt en prosess med mål om å beslutte 
en enhetlig praksis som gir uttrykk for en omforent forståelse og felles begrunnelse 
knyttet til rullering av klasser. Elevråd og personal er involvert. Ønske om at FAU 
kommer med innspill/tilbakemelding på vegne av foreldregruppa. Rektor kommer 
tilbake med nærmere bestilling. Det er planlagt beslutning i driftsstyret medio 
november.   

• På spørsmål fra FAU avviser rektor at det har kommet noen reaksjoner på 
Xploraforbudet.  

 

Sak 22/10 Valg av ny leder FAU 

Maria slutter som leder til jul og det er ønskelig at en ny leder velges nå, slik at det 
blir et par måneder med kunnskapsoverføring.  

Valg: Maria S kan stille som leder, med Victor som nestleder og tentativ avløser når 
Maria går av neste sommer.  

 

Sak 22/11 Trafikk 

• Oppdatering fra trafikkgruppa 

• Trafikkvakter i høst 

 

Trude presenterte planer for trafikkvaktordningen det påfølgende året; starter med 
trafikkvakter (oktober) for 4. trinn, deretter 3., 2. og til slutt (april) 1. trinn. Det sendes ut 
mail til foresatte om oppførte tider ca 1 uke før nytt trinn starter.  

Trafikkgruppa i FAU skal snakke med Joker for å få videreført avtalen om kaffe/bolle til 
trafikkvaktene.  

Det kom opp spørsmål om behov for trafikkvakter fra og med skolestart. Det ble også stilt 
spørsmål ved hvorfor ikke trafikkvaktordningen omfatter 5-7. klasse. Begge temaene har 
vært diskutert tidligere, men vil diskuteres videre i trafikkgruppa. 

Surveyen fra i fjor bør gjentas, og det kan være mulig å stille noen spørsmål rundt disse 
temaene der.  

Klassekontaktene fra 2. trinn forteller at noen foreldre har reagert på at meldingen fra 
skolen om at det ikke er ønskelig at 1. og 2. trinn går alene til skolen, var i overkant og 
unødig krass. FAU følger opp. 

 

Sak 22/12 Halloween 



• felles diskusjon rundt halloween-feiring for de ulike trinnene.  
• Formål med agendapunktet: sørge for at alle elever ved Ljan skole som ønsker 

å delta på Halloween-feiring har et opplegg å gå til (Ingen skal holdes utenfor!) 

FAU er opptatt av at alle skal ha en aktivitet sammen med noen på Halloween. FAU kan gi 
økonomisk støtte til aktiviteter som dekke alle trinnene eller aktiviteter på tvers av trinn. Til 
Halloween-feiringer på trinnene støtter FAU ca 30 kr. pr barn. Dette er en fast sum, og det er 
ikke nødvendig å søke på forhånd – bare send kvitteringer og kontonr. til Sarah etter 
feiringen. 

Klassekontaktene fortalte kort hvilke planer de hadde for trinnene på Halloween. Alle 
trinnene som var representert var godt i gang med planleggingen. De fleste hadde ikke tenkt 
å lage «gå-grupper» på forhånd, men alle var klare på at det vil bli sørget for at alle barna 
som er til stede skal ha noen å gå med.  

 

Sak 22/17 Eventuelt 

 

• Noen av de eldre barna opplever at det er lite å gjøre i friminuttene – særlig dersom 
man ikke er interessert i fotball. Kan skolen legge til rette for mer/annen aktivitet, f. 
eks bordtennisbord som tåler å stå ute, innkjøp av billige/brukte basketballer ol.? 
Noen elever har gitt tilbakemelding på at de ikke opplever at de blir hørt når de tar 
opp dette i elevrådet. 

Tidligere har det vært snakk om innføring av «trivselsvakter»? Hva er status på dette 
arbeidet? FAU følger opp.  

• Mange av elevene, på tvers av trinnene, opplever at toalettene er skitne og 
uhygieniske. Flere vegrer seg for å bruke toalettene på skolen. Dette har vært et 
gjentagende tema, og FAU følger opp med rektor.  

• Vennegrupper – kan være en god idé at vennegruppene organiseres på 
foreldremøte, slik at de kommer raskt i gang.  

• Info fra sosialgruppa: 

o Det er laget en idébank med forslag til diverse sosiale aktiviteter 
klassekontaktene kan iverksette. 

o Det er planlagt foreldrekveld den 19. okt. der politiet kommer for å snakke om 
blant annet kriminalitetsforebyggende arbeid. Forrige gang var det relativt 
dårlig oppmøte. FAU-representantene sørger for at det blir gitt informasjon i 
ukesskrivet på det trinnet de representerer. Klassekontaktene oppfordres til å 
komme med forslag til tema som kan være aktuelle for foreldrekveld.  

  

 

 

 
 
 


