
                      

FAU Lambertseter skole 

                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

 
 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  05.09.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og Knut Christian Hellesø-Knutsen (rektor) 

 
Neste møte: Tirsdag 18.10.16 

 
 

Tilstede: Gunnar Aune 1A, Serena Frati 1A, Remi Padoin 1B, Lena Johansen 2A, Laila Khan 2A, Lisa 

Jørgensen 2C, Ketil Schei 4C, Trond-Vidar Stensby 5B, Kathrine Krohn 5B, Heidi H. Offenberg 5C, 

Kristin Esjeholm 6A, The Ngyuen 6B, Asgeir Hjorthaug 7A, Katerina Alveid 8A, Ann-Kristin 

Gulbrandsen 9B, Christina Bonde 10A, Mette Witting 10B, Pia Bakke 10B, rektor Knut Christian 

Hellesø-Knutsen og assisterende rektor Anne Roland. 

 

Nr. Sak Ansvarlig  

   

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Ingen kommentarer. 

The 

2. Skolen informerer 

 Samarbeidspartner på IT er nå Sagene data. Gir skolens 

ansatte kvalitativ god opplæring for bruk av digitale 

arenaer, portalen og It’s learning. 

 PALS. 

Lambertseter skole har siden 2009 vært en PALS skole: 

Positivt Atferd støttende Læringsmiljø og Samhandling. 

PALS har som hensikt å utvikle en positiv skolekultur 

som styrker elevenes skolefaglige og sosiale 

kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd 

gjennom proaktive tilnærminger.  

 Vurdering for læring – prosjekt skolen er med i gjennom 

utdanningsetaten. Ett år er tilbakelagt. Lærer følger 

eleven tett på læringsveien. 

Viktig med positiv relasjon lærer – elev. 

 Ukebrev, skolens kommunikasjon til foresatte.  

Skolen 



Alle lærere sender ukesbrev hjem hver fredag, arena for 

kommunikasjon med foresatte. 

Ca 30% av de forestatte ved skolen bruker portalen. 

Derfor enn så lenge nødvendig med ranselpost. 

 I det siste mye forsentkomming blant mange barn. 

 Sykkelstativ, har ankommet skolen. Skrus opp ila denne 

el neste uke. 

 SMS fra skolen i dag, ang blotting i nærmiljøet. 

 Melkeordningen. Denne krever en del tidsressurser for 

skolen. Hvilke produkter man kan velge mellom handler 

også om etterspørsel. Høstens utvalg er: Lettmelk, 

laktosefrimelk, eplejuice og appelsinjuice. 

Utvalget evalueres ved årsskiftet. 

 Byggestart for rehabiliteringsprosjekt på skolen er 2018. 

 

3. Økonomi – årsregnskap 2015/2016 
 
Disponible midler i FAU 

 47.000,- på hovedkonto 

 31.000,-  på «skoleballkonto» 
 

Trond Vidar 

4. FAUs profil –  
Påminnelse om FAUs vedtekter, alle oppfordres til å lese disse. 
 
Foil deles ut til alle FAU-representanter på møtet, alle går i 
gjennom denne på kommende foreldremøter på trinnet og 
presenterer FAU via denne. 
 

The / Styret 

5. Status gruppearbeid (Omdømme, Trafikk og Natteravnene) 

 Omdømme: Jobber for å opprettholde oppdaterte 
nettsider for FAU, og at FAU pusher ut aktuell 
informasjon til riktig tidspunkt. 

 Natteravner:  
Egen side på nett. 
Bra kommunikasjon mellom FAU og Natteravnene 
sentralt.  
Foreldre på 8. til 10. trinn har vandring på fredager 
mellom 20.30 og 22.30. 
36 natteravner på ekstern liste, 28 av disse er også 
foreldre ved skolen. 
Test av ny nettbasert påmeldingsliste, sign-up.  
 
Evaluering: 
Generelt, 65% av de som sto oppført møtte opp.  
4 av 5 foreldre på 8. trinn møtte opp på vandring forrige 
uke. 
Trenger flere frivillige natteravner! 
Evaluering med avstemning på neste møte. 

 
Trond-Vidar  
 
 
Katerina 



 

6. Planlegging av stormøte høst 2016, tema: åpen skoledag! 
Essensen er informasjonsutveksling om hvordan bl.a skolen og 
FAU jobber. 
Mer informasjon kommer. 

Styret 

7. Styreleder og styremedlem av styret er på valg. 
Alle tenker gjennom dette, interesse for egen del, eller har man 
kanskje forslag til kandidater som ikke er i FAU i dag? 
Valg på neste FAU-møte. 

The 

8. Infosaker 
Etter ønske fra elevrådet jobber skolen med å få på plass en 
automat med drikke og evt spiselige alternativer for 
ungdomstrinnet.  
Ett tilbud fra Tine er innhentet, kun drikkealternativer. 
Flere alternativer ønskes undersøkt. 
Kan man få til et utvidet tilbudet fra kantinen? 

The 

   

 

Link til FAUs vedtekter: 

(https://lambertseter.osloskolen.no/siteassets/fau/skjema/2015.10.04---formal-og-vedtekter-for-

fau-lambertseter-skole.pdf) 

 

https://lambertseter.osloskolen.no/siteassets/fau/skjema/2015.10.04---formal-og-vedtekter-for-fau-lambertseter-skole.pdf
https://lambertseter.osloskolen.no/siteassets/fau/skjema/2015.10.04---formal-og-vedtekter-for-fau-lambertseter-skole.pdf

