
                                         

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 1. til 4. trinn 
Møtedato:  09.11.22 kl. 18.00 – 19.30 
Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Tilstede: 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 4A, 4C. 

Styret, og Driftsstyret: Camilla, Lena og Lotte. Fra skolen: Anne-Helene. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. 
 

Info fra skolens ledelse 
 
Temadagene slår veldig godt ut på 1. til 4. trinn, det er stort 
engasjement og iver blant barna på disse dagene. Temadagene 
evalueres hele veien, med opplegg og gjennomføring, og det forsøkes 
å skape en rød tråd på tvers av avdelingene barne-, mellom- og 
ungdomstrinn. 

Skolen er fortsatt en del av Skrivesenteret sitt prosjekt. Skrivesenteret 
i Trondheim ved NTNU. (Mer info finnes på skrivesenteret.no) Det 
oppleves veldig fint å være en del av dette prosjektet, med mye faglig 
støtte og input, og man blir hele tiden oppdatert på den nyeste 
forskningen på området. Representanter fra Skrivesenteret kommer 
til skolen man. 14.11 for å holde kurs for lærerne. 

Etter korona er det stort fokus på skolen for felleskap og «vi-følelse» 
på tvers av klasser og trinn. Koronaperioden skapte litt arbeid i siloer, 
men det jobbes for å komme bort fra dette og til mer dynamikk 
mellom avdelinger og trinn. 

2 dager i uka arrangeres felleslek av trivselslederne (TL), mer info om 
dette finnes på skolens hjemmeside.  

Husk at foreldre skaper vennskap! Viktig at vi foreldre snakker 
sammen og blir kjent, og prøver å gjennomføre lavterskel bli-kjent 
aktiviteter slik at foreldre kan knytte relasjoner. Da er det mye lettere 
å ta en prat dersom det oppstår en konflikt barna imellom. 

Det kjøres innimellom bok-kino på biblioteket, arrangert av Kjell. 
Denne består av høytlesning og bilder, til stor glede for elevene. 

Foreldremøte for skolestartere torsdag 10.11.22. 

Anne-Helene 



                                         

 

3. Vedtak nytt medlem i Driftsstyret 
 
Vi har valgt nytt medlem til Driftsstyret. Det er Lotte Solberg 
Edvardsen, representant på 2. trinn. 

Foreldrerepresentantene i Driftsstyret er da: 

Frid Aulund, leder og Lotte S. Edvardsen, medlem. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info fra Driftsstyret 

FAU oppfordres til å sende inn en henvendelse til bydelen om å åpne 
opp for 4. og 5. trinn på klubben igjen, spesielt 5. trinn da det er et 
stort behov for et slikt tilbud på dette trinnet.  

Lena informerer om at en slik henvendelse ble skrevet på gårsdagens 
FAU-møte for 5. til 10. trinn, dette sendes bydelen. 

Skolen ønsker å gjøre det slik at når barna er ferdig på skolen, så kan 
de kjøpe lærebrett/pc for en billig penge, på den måten tar eleven 
bedre vare på elektronikken da den sees på som deres egen.  

Angående nasjonale prøver: Det jobbes stadig med lesing, da det er 
her vi er svakest. Innsatsen som er gjort fra 1. trinn (Stenbråten-
modellen som man startet med før korona) er noe man ikke ser 
resultatet av før om noen år. Men hittil veldig positive.  

Strammere økonomi på skolen, da det er et lavere elevantall, men 
«ryker en tv så kjøper vi inn dette», det skal ikke gå utover læringen. 

Lena/Lotte 
 

4. 
 

Vi trenger flere medlemmer til FAU-styret 
 
Pr. i dag er vi tre i styret: 
Lena Johansen – leder 
Camilla Sandnes – kasserer 
Camilla Opsahl – medlem 
 
Optimalt bør vi være 5 medlemmer i styret, slik at det er flere 
ressurser å fordele arbeidet på. 
 
I løpet av skoleåret har vi i utgangspunktet 6 FAU-møter med et 
styremøte i forkant av hvert møte. Vi forsøker også å holde det meste 
av det praktiske arbeidet i FAU til møtene, slik at vi kan jobbe sammen 
i plenum og oppnå progresjon i ulike saker på denne måten. 
 
Er du selv interessert, eller kjenner du noen som kunne egne seg? Ikke 
nøl med å ta kontakt. 
 

Lena 

5. 
 

Gruppearbeid: Standard for FB-grupper 
 
Se eget vedlegg. 
 

Alle 



                                         

6. 
 

Henvendelse til Bymiljøetaten ang fartsgrense i Langbølgen. 
 
Lena informerer om at en representant på gårsdagens møte for 5. til 
10. trinn påtok seg å sende denne henvendelsen. Det spilles forøvrig 
inn at stopp-skiltene som tidligere var plassert i Langbølgen ønskes 
tilbake. 
 

Lena 

7. 
 

Innspill på møtet 
 
Ønske om at skolen gjerne også i ny og ne kan ta en prat med elevene 
om viktigheten av å utvise forsiktighet i trafikken på skoleveien. 

Ønske om at FAU kontakter Politiet for kontroller langs veien rundt 
skolen. 

På lærernes parkeringsplass oppleves det at det parkeres langs gjerdet 
inn mot idretssbanen, noe som skaper en ennå mer uoversiktlig 
skolevei for de barna som bruker denne ruten som skolevei. 

Grusbanen foreslås brukt til skolevei. 

Alle 

 

 

 


