
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 
 

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  03.02.21 kl. 19.00 – 20.00 

Sted: Digitalt på Meets 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
Alle presenterer seg med navn og klasse. 
 

Lena/Alle 

2. 
 

Info fra skolens ledelse: 
 
Fra uke 6 går skolen tilbake til gult nivå.  
Spesielt gleder ungdomsskolen seg til dette, etter å ha vært på 
rødt nivå siden november.  
10. trinn får en viss prioritet, og får noe mer tid på skolen enn 8. 
og 9. trinn. 
Vi må fortsatt være forberedt på at plutselige endringer i nivå kan 
komme, dersom smittesituasjonen tilsier det. 
  
For 10. trinn: 

• På 10. trinn gjennomføres utviklingssamtalen som en 
«speed-date» med alle faglærere. Det er viktig at fagene 
får stort fokus!  

• I tillegg vil det være mulighet for utviklingssamtale med 
kontaktlærer.  

• Prøver å få til dette digitalt. 

• Uklarheter rundt eksamen. 

• Prøvemuntlig blir i uke 7. 
 
6. trinn gjennomfører kartleggingsprøver dette semesteret. 
 
5. trinn gjør en pilot på nasjonal prøve i matte. 
 
Foreldremøter bli digitale denne våren, men man håper å kunne 
gjennomføre utviklingssamtaler fysisk etter vinterferien.  
 

Skolens ledelse; 
 
Bitten Koch, rektor 
 
Ylva Mikkelsen, 
assisterende rektor 
 
Ingse Eckhoff, 
Inspektør 5. til 7. trinn 



 
Det jobbes videre med fagfornyelsen LK 20. Har klart å holde godt 
fokus på dette arbeidet gjennom koronaperioden. 
 
Om denne kan man på Udir sine sider lese: 
Læreplanverket som gradvis blir innført frå skolestart 2020, har 
likskapstrekk med tidlegare læreplanar, men innfører også ein 
god del nytt. Planen har fått ein ny overordna del, der prinsipp og 
verdiar som ligg til grunn for dannings- og opplæringsmåla i alle 
fag, blir presenterte. Relevans og sentrale verdiar for dei enkelte 
faga er løfta fram saman med det som blir omtalt som 
kjerneelement i faget. 
 
Miljøarbeiderne er positive tilskudd, som settes stor pris på av 
elevene! 
Rune, miljøarbeider for 7. til 10. trinn. 
Rebecka, miljøarbeider for 5. til 7. trinn. 
Jobber bl.a med «miljøtime» i grupper, og er godt synlige ute. 
 

3. Info fra driftsstyret: 
 
Skolens økonomi er grei, har gått i pluss i 2020. Ønsker å 
investere i digitale læremidler og miljø. 
AKS har hatt tapte inntekter gjennom 2020, og har gått i minus. 
 
Info fra Elevrådet. 
Stemningen i elevgruppen er litt delt etter året vi har lagt bak oss. 
Noen trives med hjemmeskole, andre ikke. Men de fleste er ved 
godt mot. 
Elevrådet planlegger å være med i Elevorganisasjonen. 
 
Ang. tur for 10. trinn er dette fortsatt usikkert, grunnet 
smittesituasjon. 
 
Ang rehabilitering av skolen.  
Forprosjektering for rehabilitering av Lambertseter skole er i 
gang, og slik FAU har oppfattet dette innebærer det at 
nødvendige avklaringer er gjort, og at Undervisningsbygg nå er i 
gang med å prosjektere for rehabilitering og utvidelse av skolen. 
 
Skolen bytter fra modellen «Mitt valg» til MOT. 
På MOT-stiftelsens nettsider kan man lese følgende; 
Noe av det mest unike med MOT er de fem spesialdesignede 
programmene i skole og lokalsamfunn, med 50-50 fokus på 
individ og gruppe. MOTs holdningsskapende programmer styrker 
den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og 
byggende relasjoner som fører til trygge klassemiljø, inkluderende 
skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn. 
 

Frid 
 

 
 

 
 

 
 



4. 
 

Status natteravn: 
 
Det har vært litt uklarheter rundt hvorvidt man skal gå natteravn 
eller ikke i koronatiden. 
8. trinn jobber med å få avklart dette. 
 
Vi enes om at det settes opp lister med ansvarsfordeling for 
vandring som normalt, men tar forbehold dersom vandring skulle 
frarådes. 
 
Utstyr til Natteravnene ligger på Klubben. Dette får man ut etter 
avtale selv om Klubben evt. er stengt. 

 

8. trinn 

5. 
 

Verv på valg denne våren: 
 

➢ Leder 
➢ Kasserer 
➢ Ett styremedlem 

 
Styret oppfordrer alle som kan være interessert i et styreverv til å 
melde seg!  
Kasserervervet er det mest prekære, og Trond Vidar som er 
kasserer i dag forklarer i møtet litt om oppgavene. Dette er ikke 
et verv som krever mye arbeid, og stort sett handler det om å 
holde orden på kontoer og vipps for de ulike trinnene. Vervet 
omhandler ikke regnskapsarbeid. 
 

Styret/Alle 

6. Møter kommende halvår: 
 
Onsdag 07.04. Antagelig digitalt, samme gjennomføring som 
møtet den 03.02. 
 
Onsdag 02.06. Forhåpentligvis kan vi treffes, og da blir det alle 
trinn som normalt. 

 

Lena/Styret 

 
 

  

 

 

 

 


