
FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG - MØTEREFERAT 

1 
 

Til: klassekontakter i alle klasser, leder av driftsstyret, leder av trafikkomiteen, rektor, 

assisterende rektor, leder i aktivitetsskolen og styret i FAU 

Fra: Styret i FAU v/Hege Løkke Johannessen 

FAU-møte ved LILLEAKER SKOLE 

Onsdag 17. januar 2018 kl 19.30-21.00 
 

1. Åpning og velkommen v/FAU nestleder 

FAUs nestleder Ingrid Stål ønsket velkommen og orienterte om dagens agenda. 

 

Leder i FAU Merete Hjelmeland har valgt å trekkes seg fra styret, og Ingrid Stål tar over 

hennes verv som leder. Ny nestleder er Ingvild Francke. Styret har en interessert kandidat 

til neste skoleår da Irina er ferdig med sin to-års periode. Nytt styre fram til neste skoleår: 

Verv Navn Telefon E-post 

Leder Ingrid Stål 45910238 ingrid.staal@yahoo.se 

Nestleder Ingvild Francke 92252406 ingvildnygaard@yahoo.no 

Kasserer Irina Antonova 40048267 irinaia@hotmail.com 

Sekretær Hege Løkke Johannessen 41047053 hege.lokke.johannessen@gmail.com 

 

2. Orientering om driften og aktiviteter ved skolen v/rektor 

 

Oppussing 
Møtet ble avholdt på det nye mat- og helse rommet. FAU fikk se bilder fra før 

oppussingen og under byggeprosessen, og det har skjedd en veldig positiv forvandlig - se 

fin artikkel i akersposten.no. Alle klasserom er ferdig oppusset og gardiner er på vei. 

Represjon av lekkasjen i gymsalen tas i løpet av våren, og vi har søkt undervisningsbygg 

om å få pusset opp korridorene i sommerferien.  

 

Økonomi 

Det blir noe lavere kostnader til neste år når de tre 7. klassene begynner på 

ungdomskolen, men allikevel blir budsjettet noe strammere hvis den nye 

ressursfordelingsmodellen for osloskolene (se referat fra forrige møte) blir vedtatt.  

 

Strategisk plan 

Skolen jobber med en mer tydelig innholdsplan til god hjelp for lærernes planlegging. 

Innholdet skal evalueres og det skal være tydeligere mål for elevene i hvert fag. Siden 

resultatene i matte har vært litt lave har skolen søkt om, og fra neste år kommet med på 

en skoleutviklingsplan som heter "Tenke mer –regne bedre".  

mailto:ingrid.staal@yahoo.se
mailto:irinaia@hotmail.com
http://akersposten.no/nyheter/dette-skolekjokkenet-er-historie-sjekk-forvandlingen/19.1839
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Det jobbes med den digitale olsoskolen, og det har vært en stor investering i nye PCer. 

 

Inkluderende skolemiljø 

Skolen samarbeider med tre andre skoler i bydelen, og skal sammen med dem jobbe med 

et mer inkluderende skolemiljø. For dette får de mer støtte fra læringsmiljøteamet. Se 

status for ny trivselskomite under diverse. 

 

Operaprosjekt 

Forestillingene var veldig vellykket, og de ansatte fra Operaen skrøt veldig av 5. 

klassebarna. 

 

3. Status fra trafikkomiteen 

Her er det ikke så mye nytt, se referat fra forrige møte om møte med undervisningsbygg. 

Tips til foreldre hvis de oppdager at det er dårlig med brøyting eller strøing, gå inn i 

bymiljøetaten sin nettside meld fra om det her>> . Foreldre bør være oppmerksomme på 

at mange fra 5. og 6. klasse går over veien istedenfor å benytte brua, og snakk med barna 

om det hjemme. Melkebilen snur og rygger inn foran hovedporten istedenfor å snu øverst 

i veien, skolen melder fra til Tine.  

 

4. Gjennomgang av komiteene til årets arrangementer 

 

1. klasse: Juletrefest for 1. og 2. klasse søndag 7. januar - Ansvarlig: Marianne fra 1A 

Festen ble veldig vellykket. Overskudd på ca. 4000 overføres FAU, og regnskap og rapport 

sendes til FAU sekretær Hege.    

 

2. klasse: 17. mai- Ansvarlig: Anne Siri fra 2A    

Arbeid settes i gang snart og info kommer etterhvert. Komiteen tar initiativ til å få i gang 

bestemmelse om ny rute for toget på Lilleaker. Involvert i dette er skolen, korpsledelsen 

og FAUs 17-maikomite. Komiteen kontakter assisterende rektor, Siri, og ny rute bør være 

klar til neste FAU møte.  

 

3. klasse: Karneval for 3. og 4. klasse 9 februar - Ansvarlig: Bjørnar fra 3B 

Invitasjon kommer veldig snart, det meste av planleggingen er klar.  

 

4. klasse: Valgkomité Driftsstyre og FAU - Ansvarlig: Ingrid fra 4A og Hege fra 4B.  

Valg av representant til driftsstyret ble gjennomført på forrige møtet. Det er behov for to 

nye representanter til FAU styret, en umiddelbart siden vi var nå er en for lite midt i 

perioden, og en fra neste skoleår. En kandidat har meldt sin interesse til FAU styret før 

møtet, og Ingvild Francke meldte seg som kandidat rett etter møtet. 

 

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/
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5. klasse: Markedsdag 31. mai – Ansvarlig: Cathrine fra 5B. Møte med alle involverte 

ansvarlige klassekontakter er om en uke. Vipps må være klart til markedsdagen.  

 

6. klasse: Nyttårsdisco for 5. og 6. klasse 5. januar - Ansvarlig: Kristi fra 6A. 

Arrangementet var veldig vellykket, 96 av 108 barn var med, og 10 foreldre var til stede. 

Veldig bra DJ – tips overlevert skoledansen, og Stoppestedet har veldig bra lydanlegg. 

Barna ble fotografert med div kostymer og masker, som skal vises fram i timen. 

Overskudd på 8644,- overføres FAU, og rapport og regnskap er sendt til skolens 

webansvarlig. 

 

7. klasse: Skoledans 26. januar– Ansvarlig: Rana fra 7C Påmelding strømmer på. Befaring 

på stoppestedet, mat er bestilt og planlegging av aktiviteter er nesten i boks. 

 

5. Eventuelt 

 

Status ny trivselskomite 

Arbeidet med komite for et mer inkluderende skolemiljø hvor foreldre skal involveres, har 

vært i en planleggingsfase og starter først opp til høsten etter at nytt FAU styre er på plass 

og rektor har vært på diverse samlinger om temaet i bydelen.  

 

Søknad om midler fra FAU 

Skolen søker om midler fra FAU til kjøp av gardiner i mat-& helserommet og i 

klasserommene. Gardinene må spesiallages, har høy kvalitet og har en totalpris på kr. 

127 000. FAU vedtok å dekke kr. 100 000 til kjøp av gardiner. 

 

17-mai undersøkelse 

Utsendelse av undersøkelsen (se tidligere referater) sendes etter at ny rute for toget på 

Lilleaker er bestemt.  

 

Hentedag for gjenglemt tøy 

Dato for hentedag er mandag 29. januar 15.30-17.00. Egen mail med info kommer. 

 

"Bruk hue" foredrag for 6. og 7. klasse 

Det er behov for grundig opplæring om nettvett etter en episode på nyttårsdiskoen. Det 

er ikke lov å dele bilder som det ikke er bedt om tillatelse til. Lilleaker skole står på 

venteliste for nytt "bruk hue" foredrag for både foreldre og barn og ønsker å få til dette i 

samarbeid med Bjørnsletta. Utfordring er å få foreldre til å være med. I følge rektor 

jobbes det jevnlig med dette på skolen. På arrangementer kan det oppfordres til at 

telefoner legges igjen hjemme eller samles inn. 

 

Neste FAU møte er onsdag 21. mars.  


