
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

REFERAT 
 

Sak: FAU møte 

Møtedato:  06.06.17 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: NB! IBSEN 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Cristina Bonde (10A), Pia Bakke (10B), Ann Kristin Gulbrandsen (9B), Katerina Alveid (8B), Asgeir 

Hjorthaug (7A), Roger Holten (7B), Kristin Esjeholm (6A), Charlotte N. Nilsen (5A), Jenny Florence 

Meling (5B), Anita Ø. Haugen (4A), Siri Kolberg (4B), Roy Furuhaug (3A), Lena Johansen (2A), Camilla 

Vibe Lindegaard (2B), Catarina Bangfield (2B), Lisa Jørgensen (2C), Tone Jørstad (1A). 

 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte. 
Godkjenning av referat: Godkjent uten kommentarer. 
 

Lena 

2. Skolen informerer. 
 

 Ett av de store fokusene på skolen i disse dager er 
eksamen for 10. trinn, samt fastsettelse av standpunkt. 
 
Gjennomføringen av eksamen har gått veldig bra, bl.a. 
kan nevnes at så å si alle elever har sittet til siste minutt. 
 
ENG og NO karakterene er bra, mens man i matematikk 
har noen utfordringer. 
 
Lærere ved Lambertseter er også sensorer ved andre 
skoler. Gir fin erfaring og kompetanseutbytte. 

 

 Teach First kandidat til skolen/ungdomstrinnet (2 el 3 
trinn) til høsten. I samarbeid med Statoil. 
 
Som Teach First-kandidat vil man jobbe fulltid som 
matematikk- og/eller naturfagslærer på en ungdoms- 
eller videregående skole i Oslo, samtidig som man følger 
et krevende utdannings- og utviklingsprogram. Dette 
programmet inkluderer intensiv opplæring i England, 
formell lærerkvalifisering, kompetanseutvikling i regi av 
Statoil og tett oppfølging av mentorer og veiledere. 
 
 

Skolen/Lena 
 
 
 



 
Etter 2 år, ved fullført Teach First-program, er man 
garantert fast ansettelse i Osloskolen samt mulighet for 
jobbintervju i Statoil, avhengig av Statoils behov og 
kvalifikasjoner og kompetanse.  
Teach First Norway bygger på Teach First-programmet i 
England.  

 

 Jobber med lærerkabalen for neste skoleår, denne var pr. 
06.06 ikke helt klar. Èn stilling er fortsatt ikke besatt. 
Noen lærere går av med pensjon, noen går i 
foreldrepermisjon, samt at noen også flytter ut av byen 
og til hjemlige trakter. 
 

 Foreldreundersøkelsen. 
Det jobbes ved skolen i dybden med resultatene av 
denne, slik det naturlig gjøres ved slike undersøkelser. 

               Ledelsen kommer om kort tid med litt informasjon.  
               Undersøkelsen vil også stå som et punkt på FAU- 
               møtet til høsten. 
 

 Fra høsten av, elevmegler endres/byttes til trivselsleder. 

Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere til rette 
for økt aktivitet i storefriminuttene. Per høsten 2016 benytter 
over 1200 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island 
Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i 
mer enn 160 kommuner (Norge).  

Trivselsprogrammets mål er å: 

● Gi økt trivsel 
● Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene 
● Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen 
● Bygge vennskap 
● Forebygge konflikter og mobbing 
● Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever 

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot 
mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra 
til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne 
opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker. 
 
Organisering av aktivitet 
Trivselslederne får opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av 
Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et variert utvalg leker og 
aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan de skal lede 
aktivitet, og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og 
respektfull. 
 
 



3. Innstille èn ekstra kandidat til SMU –  
Skolemiljøutvalget ved skolen. 
 
UTGÅR. 
Driftsstyret har i dag (den 06.06) på sin agenda til behandling et 
revidert forslag om sammensetning i SMU. 
Vi avventer dermed og ser hva utfallet av driftsstyremøtet blir. 
 

Lena 
 

4. Trafikkvaktordningen 
 

 Vurdere hvilke punkter som skal bemannes med 
trafikkvakter. 

 Vurdere instruks for trafikkvaktene, der hvor man står 
sammen med skolepatruljen. 

 Innspill til hvilken uke hvilke trinn skal ha ansvar. 
 
På møtet ble følgende diskutert: 
 
Her står trafikkvaktene i dag: 

- Feltspatveien 
- Glimmerveien v/Lekern (skolepatrulje) 
- Hovedinngang skolen (skolepatrulje) 
- Innsnevring ved gamle senteret  

 
Forslag:  
Lage tydelige instruksjoner – hvor man skal stå og hvordan man 
skal oppføre seg, hvordan vaktene skal fordeles og distribueres. 
Tilbakemeldingsordning for den som har stått på vakt, gjerne via 
trinnets Facebookgruppe, som meldes til FAU trafikkvaktgruppa. 
 
Prøveordning fra høst 2017:  
Flytte Feltspatveien til Glimmerveien/Mellombølgen. 
 
1.trinn skal ikke ha «første vakt» ved skolestart. 
Tidspunktene, stå helt til 08:30. 
 
Ansvarsuker for kommende skoleår presenteres så snart disse er 
klare. 
 

Lena 

5. 
 

Status Natteravn 
 
Status: Det er satt opp mellom 13 og 15 foreldre hver kveld. 
I snitt er det 4 foreldre som møter, èn kveld måtte vandringen 
avlyses da det bare møtte èn forelder. 
 
Liste for høstens vandringer er klar, 
9. trinn er første «mann» ut høsten 2017. 
 
Lambertseter er et stille og rolig område, men viktig å være ute 
for å holde det sånn. Natteravnene har her en viktig funksjon. 
 

Katerina 



Rekruttering til Natteravngruppa  - trenger minimum èn til i 
Natteravngruppa fra høsten. 
 
Sjekker ut Spond for innkalling. 
 

6. Info om Forskerfabrikkens sommerskole. 
Gjelder barn som skal opp i 5., 6. og 7. trinn. 
 

Lena 

7. 
 

Eventuelt 

 Vaktordning 10. klasseball: 
Ønske fra nåværende 9.trinn at neste skoleårs 9.trinn 
stiller som foreldrevakter på 10. trinn. 
Innføring som en permanent ordning?  
 
Vedtak: OK, vedtatt. 
 

 Premier U-Go kampanjen. 
Lambertseter vant 2 premier  
 
8B – vunnet tur til RUSH. 
 
Elev (ikke navngitt i info fra U-Go) – vunnet sykkel. 
 
Annet eventuelt:  
Neste år - 17. mai for 4.trinn – burde ha en 17. gruppe 
eller dedikerte ressurser i FAU som kan bidra, slik at man 
slipper å starte på nytt hvert år. 
 
Oppgave for omdømmegruppa: Skole-hjem samarbeid, 
fokus på det sosiale. Alle foreldre må få bidra. Oppfølging 
av trivselsundersøkelsen og hvordan skolen jobber med 
disse resultatene. 
 
Byggeprosjekt Munkelia; oppfølging av 
bekymringsmelding trafikk. To fra FAU-styret møtte på 
møte i regi bydelen på Munkerud skole. 
Bekymringspunkter for trafikk i nærområdet ble 
overlevert fremmøtte politikere. 

 

 

 

 


