
                                                                                                                         

FAU Lambertseter skole 

                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  03.04.19 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Ibsen 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Tilstede: 1A, 1B, 2B, 2C, 3A, 3C, 4A, 4A, 4B, 4B, 4C, 6C, 7B, 8B, 10B. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2/3. 
 

Besøk av representant fra «Mitt valg!»  
 
MITT VALG! er et Lions-program for utvikling av et godt 
læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det 
brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 
 
Nettside: determittvalg.no 
 

Stiftelsen Mitt Valg 
 

4. 
 

Godkjenning av referat fra forrige møte: Ingen kommentarer. Lena 

5. 
 

Info fra arbeidsgruppene: 
 
Trafikk: 
 
Trafikkgruppen har skrevet brev til kommunen vedrørende 
trafikksituasjonen rundt skolen, da spesielt rundt den nye 
flerbrukshallen og parkering der. Er fremlagt som en 
bekymringsmelding. Et samarbeid med FAU i Radiobølgen 
barnehage. 
 
Vedrørende trafikkvaktordningen erfarer vi at både gammel og 
ny oversikt over hvor man skal stå sirkulerer og brukes.  
Faktisk oppmøte er dog det viktigste, så om et par overganger 
varierer litt er ingen krise. Vi gjør en ny evaluering til høsten. 
 
En del fotgjengeroverganger rundt skolen mangler 
markering/merking i asfalten. Bør følges opp. Kan meldes fra til 
bymiljøetaten gjennom deres App. Dersom det er ønske om ny 
merking må det skrives brev.  
Kan legge til noe mer på brevet som utarbeides av 
trafikkvaktgruppen i forbindelse med trafikksituasjonen på 
Lambertseter.  
 

Arbeidsgruppene 



Natteravnsgruppen:   
Trenger nye medlemmer da de som nå er i gruppen snart er 
ferdige som foreldre ved skolen. Det jobbes med å få overført 
informasjon og rekruttere flere natteravner.  
 
Til informasjon er det kommet tilbakemeldinger i forhold til bråk 
rundt kunstgressbanen på ettermiddag og kveld, og det er 
observert episoder på dagtid i helgene.  
 
Det behøves stadig natteravner!! Per dags dato er 
natteravnordningen lagt til 8. til 10. trinn, men det er ikke noe i 
veien for å oppfordre foreldre på yngre trinn å melde seg.   
 

6. Info om SMU: Skolemiljøutvalget 
Viderefører ordningen som foreligger nå, hvor SMU er en del av 
Driftsstyremøtene. SMU vil bli avholdt som første del av 
Driftsstyret. Foreldrerepresentantene og elevrepresentantene 
skal ha flertallet i SMU. Foreldrene sitter på vegne av kommunen, 
og er altså ikke en del av FAU. Men det er en fordel at det er et 
visst samarbeid.  
Det vil bli opprettet et bindeledd mellom FAU og 
SMU/Driftsstyret.  
 

Styret/Lena 

7. 
 

Status økonomi og FAUs støtte til elevprosjekter:  
Ca. NOK 70 000 på vanlig konto og ca. NOK 20 000 på 
skoleballfondet. Mellomtrinnet (4-7. trinn) har kommet med 
ønsker om aktiviteter/apparater de kan bruke ute. Innspill var 
bordtennisbord, basketkurver, sjakkturneringer og sjakkbord til 
kantinen.  
 

Trond Vidar/Alle 

8. Eventuelt:  
➢ Søknad til kommunen om utvidet plass til AKS vil bli 

utarbeidet og sendt av Styret på vegne av FAU.  
 

➢ Innspill til AKS. Kan de ta med barn oftere bort til 
kunstgressbanen for å spille fotball? 

 
➢ Innspill: lage en oversikt med tips/triks til 1. 

klasseforeldrene om hva som må følges opp av 
klassekontaktene/FAU-representantene.  
 

➢ Fokus på Barnevakten og at de bør komme inn tidligere 
enn på 5.trinn. Styret vil ha fortsatt fokus mot skolen i 
forhold til nettvett.  

 

Alle 

 
 

17. MAI!! 😊Det er bestemt at årets 17. mai-arrangement vil ha 
en grønn profil. Mer informasjon vil komme.  
 
Markedsføringsgruppen: alle klasser må dele informasjonsskrivet 
som kommer fra markedsføringsgruppen på klassen sin FB-side.   

 

 


