
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU møte 

Møtedato:  04.09.17 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Tilstede: 

Nafisa Ahmad 1A, Lisa T. Vikan 1A, Elin Bjerkan 1B, Gunnar Aune 2A, Tone Jørstad 2A, Silje Arlund 2C, 

Roger Kanten 3A, Rose-Marie Stålborg 3A, Lena Johansen 3A, Camilla Knudsen 3B, Muna Murema 3B, 

Roy Furuhaug 4A, Frode Syringen 4A, Øystein Relbo-Knudsen 4B, Anette Karlsen 4B, Bjørn Tore 

Henning 4C, Anita Ø. Haugen 5A, Anders Sørhus 5B, Trond Vidar Stensby 6B, Caroline H. Bakken 6C, 

Stine Rygh 6C, Henriette Birkeland 7A, Kristine Hafstad-Berg 7B, Tanya-Iren Skogvoll 7C, Tormod 

Reiersen 8B, Katerina Alveid 9B, Marianne Skants 10A, Ann-Kristin Gulbrandsen 10B, Pia Bakke 8, 

rektor Knut Christian Hellesø-Knutsen. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen og presentasjonsrunde 
Intromøte fra 17.30 for nye klassekontakter før FAU-møtet, veldig 
bra oppmøte. 
Presentasjon av alle tilstede både på formøtet og selve møtet. 
 

Lena, Alle 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
 Referatet er godkjent. 
 

Lena 
 

3. Skolen informerer 
 Info:  

• Melkeordningen, det kommer ferdig melkepakke til 
klassene, skolen slipper å distribuere. Janne på kontoret 
ansvarlig. 

• Kildesortering i alle klasserom. 

• Lederstilling ledig etter at assisterende rektor har begynt 
som rektor på en annen Oslo-skole. 

• Syk vaktmester. 

• Ny sosiallærer, ansvar for 1-6 trinn. 

• Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing – rektor leser 
opp. Reglene finnes på nullmobbing.no 
Alle ansatte ved Lambertseter skole har fått opplæring 
om endringen i opplæringsloven og skolen følger opp 
kontinuerlig. Alle ansatte ved skolen har handlingsansvar 
ved krenkelser. Flytskjema presenteres på neste FAU- 
møte. 

Rektor 



• Foreldreundersøkelsen vil presenteres på neste FAU-
møte. 

• Spm: Hvorfor kommer presentasjon av 
foreldreundersøkelsen sent ifht når den ble gjennomført? 
– rektor fikk tall for presentasjon den 25.08, tallene har 
vært offentliggjort tidligere av Utdanningsdirektoratet.  

• Spm: Rehabilitering av skolen - samtaler i løpet av høsten, 
sannsynligvis vil rehabilitering skje fra 2019-2021.  
Det er bestemt at elevene ikke skal busses, 
undervisningen vil foregå på Lambertseter skole. Når det 
kommer mer konkret info vil rektor dele dette med FAU. 

• Ungdomstrinnet skal etter nåværende info kunne ta i 
bruk ny hall til gym fra oktober. 
 

4. 
 

Valg til styret 
Mulig å få prøvetid ut året. 
Nye styremedlemmer ble: 

- (Nestleder): Anders Sørhus, 5B. 
- Styremedlem: Camilla Knudsen, 3B . 

 
Nestledervervet skal ut 2017 settes som vanlig styremedlem, 
nestleders oppgaver skal fordeles blant styremedlemmene. 
Det er mulig for de nyvalgte å trekke seg fra vervet etter jul, da vil 
det i så fall bli nyvalg ved ekstra FAU-møte i januar. 
 

Lena, Styret 

5. Valg til gruppene 
- Natteravngruppa, trenger 1 til 2 medlemmer. 

o Katarina presenterer Natteravnordningen. 
o Nye medlemmer: 
o Tanja Skogvoll, 7C. 
o Asgeir Hjorthaug, 8A. 

 
- Trafikkgruppa, trenger 3 medlemmer. 

o Lena presenterer Trafikkvaktordningen 
o Nye medlemmer  
o Lisa Trones Vikan, 1A. 
o Roger Kanten, 3A. 
o Anders Sørhus, 5B. 
 

Styret 

6. 
 

Gruppearbeid i gruppene 
Natteravn, trafikk, omdømme 
   
Oppsummering Natteravn 

- Samarbeid med Karlsrud?  
- God informasjonsdistribusjon - bruker teletopia, 

ranselpost og portalen for å distribuere vaktlister. 
- Planlegger å legge inn alle dokumenter og rutiner på 

Google drive, så gruppas fremtid ikke er avhengig av en 
person. 

- Logg på facebook? Events? Minne om innsjekking på 
klassens facebookside. 

Alle 



- Litt om de ulike områdene og folk på Lambertseter. 
- Questback- sendes ut til foreldre i desember, ansvar Pia. 
- Sende ut prøvetur-skjema til klassekontaktene, ansvar Pia 

 
Omdømme sender inn oppsummering til Styret. 
 
Oppsummering Trafikk: 

- Inntrykk av at alle er godt satt inn i vaktordningen og at 
det fungerer for de trinnene som var på gruppen.  

- Vi tenker at hyppig evaluering er bra. F.eks kan hver 
klasse gi tilbakemeldinger etter endt vaktuke. Vi må finne 
en god form som er enkel for alle parter å dele og motta 
tilbakemeldinger. Da har vi større mulighet for å fange 
opp signaler som må taes tak i. Èn klasse har jobbet med 
tilbakemeldinger på klassens FB-side for å skape 
oppmerksomhet rundt ordningen. 
 

- Arbeidspunkter mot jul: 
- Bommen ved hovedinnkjøringen. Se hva vi kan gjøre her.  
- Elevordningen/skolepatruljen - hvordan fungerer den? – 

invitere Noralf (ved skolen) til FAU møte for å informere? 
Kan vi samkjøre i større grad, slik at vi bruker ressurser 
riktig?   

- Gå gjennom hvor elever bor - har vi dekket de mest 
kritiske trafikkpunktene?  

- Være aktive mot politikere, offentlige instanser for å 
påvirke og foreslå endringer.     

 
4. og 5. trinn setter seg sammen for informasjonsdeling 
vedrørende 17. mai – arrangementet 2018. 
 
17. mai – god info og erfaringsoverføring muntlig, skal også få 
mer på e-post. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eventuelt:  

- Søknad om penger til arrangementer eller innkjøp - det er 
mulig å søke FAU om midler. Skal komme elevene til 
gode. 

- Søknad sendes styret i FAU, evt tas det opp i FAU møte 
dersom beløpet er stort. 

- Lambertseter skole går i 17. mai tog hvert år. 
- Spm. til FAU 10’ern – kom ikke inn penger til FAU så 

denne ordningen ble avviklet, og man gikk over til å sette 
andel av 17 mai pengene til FAU. 

- Ulik praksis ved skolen vedrørende skoletur 10.trinn – bør 
avklares av skolens ledelse. 

- Spm 6. trinn leirskole - ta dette med kontaktlærer på 
trinnet. 

 

 


