
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  12.02.19 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Til stede: 1A, 1C, 2A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, rektor. 

Nr. Sak Ansvarlig 

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. Skolen, ved rektor, informerer:  

• Snart igjen tid for foreldreundersøkelse. Påminnelse om dette 
kommer på SMS. Generelt lav svarprosent, alle oppfordres til 
å svare.  

• Elevundersøkelsen ble gjennomført i høst, denne jobbes det 
med. Et hjelpemiddel i arbeidet med klassemiljø. 

• 5. og 8. trinn har gjort det bra på nasjonale prøver i høst.  

• Denne uka (uke 7) er det kulturuke med fokus på engelsk. 
Dette ønsker vi å gjennomføre i uke 7 hvert år.  

• Nettbrett er spennende å prøve ut dette halvåret, elevene tar 
det veldig raskt. Forlagene sitter litt på gjerde ifht lærebøker 
fremover. Vi regner med at det kommer gode lærebøker også 
digitalt.  

• Julemessa: er super, men må organiseres annerledes for å 
gjøre det mer smidig, vi ser på andre måter å gjøre det på.  

• Læringsmiljø jobber vi videre med i samarbeid med 
mobbeombudet og politiets nettpatrulje.  
Vi kommer også til å samarbeide med Lions i et prosjekt som 
heter «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. 

• Vellykket vinteraktivitetsdag for barneskolen, litt mer 
utfordrende med været for ungdomsskolen.  

• Skolefrukt kommer snart til ungdomstrinnet.   

• Mobilfri skole: Elevene skal ikke ha med mobil, i så fall må den 
ligge avslått, ellers kan den bli inndratt. Bare ta kontakt hvis 
det er noe dere lurer på!  

• Innspill fra en som er bekymret for trafikksituasjonen ved den 
nye hallen, ønsker at skolen oppfordrer til at folk ikke parkerer 
inne ved Radiobølgen barnehage.  

Skolens ledelse 



Flere er bekymret for trafikksituasjonen også fra den andre 
siden. 

Rektor oppfordrer også til at man ikke stopper på parkeringsplassen 
direkte utenfor gymsalen, der blir det fort kaos i inn/utkjøring. 

• Rektor ønsker seg mer plass til AKS, men har fått avslag på 
søknad om å sette opp to paviljonger hos etaten som 
håndterer denne type søknader. Trykket på AKS øker. I år er 
det 100% deltagelse på AKS i første klasse. Rektor ønsker 
gjerne drahjelp fra foreldrene, og at FAU også bekrefter 
behovet for utøket plass. 

• Rektor forteller at Barnevakten (barnevakten.no) har opplegg 
fast på 5. trinn. Både i klassene og på foreldremøter.  
«Barnevakten er en organisasjon som gir råd om barn og 
medier. Vår visjon er at barn og unge skal kunne bruke digitale 
medier på en trygg og bevisst måte» 
Vi ønsker at de kommer tidligere, kanskje fra 3. klasse, eller 
tidligere hvis mulig. Nettvett bør være tema fra 1. klasse, 
særlig når alle får nettbrett. 

Innspill:  
Foreldreressursen i samarbeid med Utekontakten arrangerte nylig 
foredrag om spill og sosiale medier, og tar gjerne imot forslag til tema 
som de tar opp. www.forebyggendetjenester.com/foreldreressursen 
Barnevakten.no har også god info om spill, og man kan abonnere på 
info fra dem. 

 

3. 
 

Info fra arbeidsgruppene; natteravn og trafikk. 
 
Vi hadde søkt om å bli med i hjertesoneprosjektet (kampanje for å 
redusere bilkjøring til skolen), men vi ble ikke valgt ut denne gangen.  
Innspill til alle foreldre om at det er viktig å oppfordre barna til å gå 
selv fra forsvarlig alder, sånn at vi også reduserer trafikken.  
Trafikkgruppa kontakter bymiljøetaten vedrørende skilting/bommer 
etc. for å få fortgang/bedring i trafikksituasjonen rundt skolen. 
 
Tips til oppsett av trafikkvakter: Be folk sette seg opp når de kan. 
 
Natteravn: Forespørsel om 7. trinn kan gå sammen med 10. trinn i vår, 
sånn at de kommer inn i ordningen. Dette synes vi er en god ide! Vi gir 
7. trinn oversikt over når 10. klasse går. 
 

Arbeidsgruppene 

4. Ny arbeidsgruppe i FAU; skolemiljø.  
 
Denne gruppa tenkes å jobbe med tiltak for å bedre skolemiljøet, 
forebyggende. Det ønskes også at gruppa bidrar til kommunikasjon 
mellom FAU og Skolemiljøutvalget/Driftsstyret. Eksempel på tema: 
Bekymring for få friminutt.  
 
KFU, utvalg som sitter over FAU. Styret i FAU prøver å gå på møtene, 
men hvis det er andre som er interessert, så meld fra! 
 

Styret/Alle 

   

http://www.forebyggendetjenester.com/foreldreressursen


5. 
 

Gruppearbeid: Evaluering av årshjulet. 
 
Aktiviteter som skal endres, legges til, fjernes? Årshjulet er ment som 
et hjelpemiddel, laget i FAU. Oppleves det som for mye, kan man 
anpasse aktiviteter etter klassens eget ønske. Vi oppdaterer på nett 
etter gjennomgangen. 
 

Alle 

6. Eventuelt: 
 

• Julemessa: Flere reagerer på at man må stille med premier fra 
klassen, og lurer på om det er riktig at dette kan pålegges 
foreldrene. 

• Leirskole: Rutine for valg av destinasjon, samt påmelding til 
denne, etterspørres. 
Ulike erfaringer på hvordan dette er gjennomført. 

• Spørsmål om det er et fast opplegg/hva slags informasjon som 
gis til barna angående vold/overgrep/misbruk. Viktig at barna 
får vite hvor de kan henvende seg hvis de har slike 
opplevelser. 
Fjerde klasse har hatt besøk av barnevernet nylig hvor det ble 
informert om temaet, ellers har helsesøster også hatt grupper 
om temaet. 

• Hjertesukk: Er det mulig at skolen setter felles regler for 
trinnene om godteri ved avslutninger? Mange barn føler det 
urettferdig når søsken får lov og ikke de selv. 

 

Alle 

 
 

  

 

 

 

 


