
                                         

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 
 

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 
Møtedato:  27.09.22 kl. 18.00 – 20.00 

Sted: Personalrommet 
Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 

  
Tilstede: 1B, 2A, 2C, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 10A, 
10B, 10C. 

Styret: Camilla, Camilla, Lena. Rektor: Bitten. AKS: Inger. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. 
 

Info fra skolens ledelse 
 

AKS-info: 

Oslo bystyre har innvilget gratis kjernetid fra 1. til 3. Neste år også for 
fjerde trinn.  

Jannicke er valgt inn i klubbstyret i Oslo, og vil derfor være en del 
fraværende ifm kursing og arbeid i rollen. Foreldre på 3. og 4. trinn 
kan da kontakte Inger og Suzana ved henvendelser dersom Jannicke 
ikke er tilgjengelig. 

Ønske om at smartklokker ikke er på i skoletiden. AKS opplever at 
flere barn får beskjeder fra foreldre som ikke går via AKS-ansatte, 
eksempelvis om at de kan gå hjem, noe som skaper masse forvirring 
og uoversiktlige situasjoner. 

Info fra rektor: 

Presentasjon: Foreldre er skolens viktigste samarbeidspartnere. 

Fokus på elevens stemme og elevmedvirkning. Elevene forbereder og 
styrer deler av egen utviklingssamtale. 

Hver måned inneholder to 2 temadager, som skal være tverrfaglig. 
Elevene er med på å velge innhold. 

Ungdomstrinnet: 

Ungdomstrinnet overnattingstur uke 41. 

Gode aksjoner på 9. trinn ift å skape inntekter til klassetur til 10. trinn. 

Ledelsen 



                                         

 

Ungdomstrinnet har fokus på MOT-programmet. Lærerne har fått 
skolering i dette. Plan om foreldremøte på 8. trinn, med mer 
informasjon om MOT. Man kan lese mer om MOT på nettsiden: 
mot.no 

Barnetrinnet følger fortsatt MITT VALG-programmet. 

Sosialt arbeid: 

Elevrådet bestemmer mottagerorganisasjon av penger innsamlet via 
sosialt arbeid, basert på innspill fra skoleledelsen eller FAU. 
Mottagerorganisasjon må være registrert i Brønnøysund. 

Skoleløpet som ble gjennomført før sommeren brakte inn 170.000,-  

Nytt skoleløp i mai 2023, elevrådet bestemmer formål. 

OD-DAG 03.11, for ungdomstrinnet 8. til 10. Elevene trenger en 
arbeidsplass denne dagen, og alle som har mulighet til å tilby en OD-
plass oppfordres til å ta kontakt med skolen. 

Skolen kan benyttes for klasse-/trinnaktiviteter. Kontakt kontoret ved 
Lise-Lotte for forespørsel. Ta kontakt i god tid. 

70-års jubileum: 

Hvordan markere at skolen er 70 år i 2023!!! Innen nyttår. 

Temadager vil bli satt av til jubileet.  

Presentasjon vil tilsendes. 

 
3. Info fra driftsstyret 

 
Besluttende organ på skolen, som består av 2 foreldrerepresentanter, 
2 elevrådsrepresentanter, 3 bydelsrepresentanter og 2 
lærerrepresenanter/rektor. 

5 møter à 1 time pr. skoleår. Dette er arbeidsmøter, og det foregår 
ikke aktivitet mellom møtene. Første møte dette skoleåret blir i 
slutten av oktober. 

Vi trenger en foreldrekontakt til, gjerne fra FAU men dette kan også 
være en annen forelder.  

Kontakt gjerne Frid som sitter i driftsstyret i dag dersom du har spm. 
Tlf.nr. 934 08 023. 

 

Frid/Lena 
 

4. 
 

Gruppearbeid natteravn. 
 
Ungdomstrinnet jobber med oppsett av høstens natteravning for 
ungdomstrinnet. 
Oversikt over hvilke trinn/klasser som har ansvar for hvilke uker er nå 
sendt ut. 

Ungdomstrinnet 



                                         

 

 
 

Gruppearbeid trafikkvakt. 
 
Barnetrinnet jobber med oppsett av høstens trafikkvakter for 
ungdomstrinnet. 
Oversikt over hvilke trinn/klasser som har ansvar for hvilke uker er nå 
sendt ut. 
 
Trafikkbildet på Lambertseter er utfordrende, med mye veiarbeid 
pågående til enhver tid. Noe som skaper farlige situasjoner på 
skolenveien til barna våre.  
Vi enes derfor i møtet om å teste ut en litt ny vri på ordningen, hvor 5 
overganger inn til skolen skal dekkes med trafikkvakt. Dette slik at 
trinnet (1. til 7.) til sammen får ansvar for 2 uker, istedet for at èn 
klasse ansvarer for 1 uke. 
 

Barnetrinnet 

5. 
 

Oppfølging fra forrige møte. 
 
Vi fortsetter FAU-arbeidet gjennom dette skoleåret, med 
fokusgrupper (trafikk, natteravn, rehabilitering av skolen og evt. 17. 
Mai-komitè), og vi bruker deler av møtene til arbeidsmøter da vi ser at 
det er utfordrende å drive arbeid og progresjon mellom møtene. 
 

Styret 

7. 
 

Eventuelt. 
 
Ønske om rutine med informasjon fra skolen når det er nye elever i 
klassen.  

FB-grupper innad i klassene. Vi i FAU setter en standard for bruk av 
FB-grupper i klassene. Setter av tid på neste møte. 

Forslag om bruk av Spond istedet for FB.  

 

Alle 

 

 

 


