
 

 

Referat FAU-møte 

Tirsdag 04. september 2020 - klokken 18:00 

Sted: Ljan skole, 3.etg (personalrommet) 
Til stede: Johanne, Snorre, Rune, Eivind, Ingunn, Bjørn Erik, Lise, Tone, Karianne, 
Rachel (referent). Siste halvtime: Ann-Elizabeth og Heidi 
 
Saksnr.  Sak 
2020/01 Innkalling og referat godkjent 

Rachel er referent 
2020/02 Orientering fra skolens ledelse 

Åsta presenterte hovedfunn fra trivselsundersøkelsen på 1.-4.trinn som elevene 
har besvart. Foreløpig er det ikke mulig å sammenligne svarene med resultatene 
fra andre skoler. 

Diskusjon om hvordan skolen jobber med det sosiale og godt læringsmiljø. Hva 
gjør skolen helt konkret? Åsta nevner lekegrupper og rotering av læringspartner 
som eksempler. FAU oppfordrer skolen til å bruke slike konkrete eksempler når 
de snakker om hvordan de arbeider med læringsmiljø. 

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn: Skolen kommer likt eller bedre ut på resultatet i 
forhold til 2018. 

Brukerundersøkelsen for AKS, som kom 3.2.20: 95% besvarte undersøkelsen. I 
hovedtrekk svært gode resultater/positive svar. 

Foreldreundersøkelsen 2020 besvares 17.-31.mars. Én foresatt per barn får den 
tilsendt. 

Spørsmål om hvilke av FAU sine innspill som er tatt med i strategisk plan. 
Etterlyser mer informasjon om hvordan skolen jobber med for eksempel 
utviklingssamtaler og sosial kompetanse. Åsta mener informasjon om hvordan 
skolen konkret jobber med dette kan tas opp på foreldremøtene på høsten. 

2020/03 17.mai 

 Representant i Nordstrands 17.mai-komité: Anita L. Trosdahl 
 Forespørsel om økonomisk støtte: FAU bidrar med 3000kr. 

2020/04 Orientering fra gruppene 

 Trafikksikkerhet (Snorre, Rachel): Trafikkvaktene fungerer ok, viktig med 
vakt i krysset ved von Øtkens vei pga trafikk til byggeplass. 

 Læringsmiljø og KFU (Ingunn, Rune, Tone, Eivind, Karianne): Har spilt 
inn til strategisk plan - hvilke tiltak har skolen, helt konkret og hvordan kan 
skolen informere foreldrene bedre. FAU ønsker også å bli tettere involvert 
i prosessen med strategisk plan. De gode resultatene på 
trivselsundersøkelsen tyder på at skolen jobber bra, men de bør informere 
mer om dette. Foreldrene trenger mer informasjon om barnas 
læringsmiljø og hvilke tiltak skolen jobber med. Flere foreldre etterlyser 
også mer informasjon om elevenes læring: Hva kan de forvente av skolen 
i forskjellige sammenhenger? Krav til digitale ferdigheter i læringsplanene, 
skolene kan få lån fra Utdanningsetaten til innkjøp av enheter. Dette kan 
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vi gjerne høre med driftsstyret om. Innen 2022 (?) skal alle elever i 
osloskolen ha hver sin digitale enhet. 
Rune har deltatt i KFU-møter, kan ikke delta på neste. Johanne 
videresender invitasjoner til FAU. 

 Skolemelk og skolemat (Lise, Heidi): Jobber med å få skolen med på å 
endre ordningen. Svært komplisert løsning i dag som krever mye fra FAU. 
Tine har en godt tilpasset løsning som FAU mener bør innføres på skolen. 
Skal undersøke rundt matservering på AKS og hvordan dette er 
organisert, eventuelt foreslå endringer. 

 Skolemiljø og kafé (Ann-Elizabeth, Bjørn Erik): Planlegger ett 
arrangement på våren (Barnevakten) og ett på høsten (Hedvig 
Montgomery). Ønsker å se på hvordan Ekeberg skole jobber med 
nettvett. De synes å ha en strategisk og helhetlig tilnærming til nettvett. 
Jobber med kildekritikk.  

 Samarbeid hjem-skole, at foreldrene får opplæring/informasjon parallelt 
med barna. Igjen: Skolen bør informere bedre om hvordan de jobber med 
dette. FAU ønsker seg mer informasjon fra skolen og invitasjon til FAU 
om å delta i samarbeid og tatt med på råd. At skole-hjem-samarbeidet 
også er godt på overordnet, strategisk plan og at FAU inkluderes i 
prosesser. 

2020/05 Status økonomi 

 Regnskap 2019 (foreløpig):  
 Innspill til budsjett 2020: 7.klasse kommer sannsynligvis til å be om 

støtte til disco i juni. 7.klasse skal også ha “melkepengene” fra kassa. 
Det skal også være sommerkafé i juni. 

2020/06 Planlegging neste FAU-møte 

 Klassekontaktene på trinnene skal etter planen inviteres til neste FAU-
møte (tirsdag 31.mars) - Johanne undersøker om vi kan bruke 
menighetshuset og om vi skal bytte dato pga elevforestilling på 
Nordseter. 

 Hva ønsker vi å ha fokus på og hvordan skal vi legge opp møtet? Be 
Åsta ta opp trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen, gjerne mer i 
dybden/generell informasjon om det enkelte trinnet. 

 Invitere foreldrerepresentanten i driftsstyret. 
 Mulig informasjon om møte 
 FAU-representanter må sikre deltakelse fra foreldrerepresentantene i sin 

klasse. 

2020/07 Eventuelt og arbeid i gruppene 

 Bemanning og arbeidsmiljø: Bekymring på 1. og 2.trinn. Følge opp med 
eget møte mellom foreldrene og Åsta. Er det tilsvarende bekymring på 
de andre trinnene? Mange opplever at skolen ikke følger tilstrekkelig opp 
eller informerer godt nok om tiltakene. 

 Påminnelse om kommende møter KFU: tirsdag 11.2, deretter årsmøte 
2.4. 

 


