FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole

AGENDA
Sak:
Møtedato:
Sted:
Innkalt:

FAU-møte
14.11.18 kl. 18.00 - 20.00
Personalrommet
Skolens FAU representanter og skolens ledelse

Tilstede: Anita 1a, Linn 1b, Gülcan 1b, Kjersti 1c, Hilde 1C, Tonje 1C, Lisa 2a, Thomas 2a, Elin 2b, Jan
Erik 2c, Tone 3A, Roger 4a, Lena 4a, Catarina 4b, Harald 5a, Anders 6b, Bård 6c, Trond Vidar 7b, Frid
8a, Camilla 8b, Jon Ole 8c, Miriam 9a.
Nr.
1.

Sak
Velkommen!

Ansvarlig
Lena

2.

Skolen informerer
• Rektor ga nærmere informasjon om hendelsen på
Lambertseter skole, mellom tre elever og politiet.
• Politet og Utekontaktene på Lambertseter var tilstede på
skolen i etterkant av hendelsen og pratet med elevene på
berørte trinn.
• Alle foreldre på 9. trinn ble ringt opp av skolen ifbm
hendelsen.
• Den 15.11:
o Eget opplegg for elevene på spesielt 8-10 trinn.
o Utdanningsetatens kriseteam og politiet vil
komme på skolen og prate med personalet om
hvordan man skal ta dette opp i klassene, samt
prate med de elever som ønsker å prate.
Helsesøster vil også være tilgjengelig.
o Generelt er alle lærere informert og forberedt på
hva de skal si til sine elever i morgen/fremover.
o Alle kontaktlærere snakker med sine elever om
hendelsen.
• Er tatt videoer og lagt ut, men dette vil elevene bli bedt
om at skal fjernes da det er ulovlig.
• Vil være fullt fokus på å trygge elevene fremover.
• Foreldre bes ta kontakt med ledelsen dersom de har
spørsmål.
• Foreldrene må selv prate med sine barn etter behov.
• For de eldre barna er det viktig å prate om rykter og
viktigheten av å ikke spre rykter.

Skolens ledelse

•

•

•
•

3.

Kom spørsmål i forhold til rykter om hasj på skolen, men
hverken skolen eller Utekontakten har kjennskap til at
det er et problem på Lambertseter. Men noen problemer
i andre deler av bydelen.
Vil bli full dekning på Ipad for 1-7-trinn. 1 trinn har det
allerede 1:1. Vil bli rullet ut for de øvrige trinnene før og
etter jul (hovedvekt etter jul). Tastatur til de eldre
trinnene.
Ungdomstrinnet vil ha klassesett med PC’er fortsatt.
Blir ingen endring i Julemessen (6. desember). Mulig
endring vil bli tatt opp i forkant av julemessen 2019.

Presentasjon og dialog med Utekontaktene i bydelen
• 6 ansatte med forskjellig bakgrunn.
• Målgruppe: Ungdommer i alder 12-23 år i bydelen.
• Kartlegger forskjellige grupperinger innad i bydelen og
jobber med å bli kjent med ungdommen.
• Man finner Utekontaktene på:
o Forebyggendetjenester.com
o Facebook, Instagram og Snapchat
o Har også vakttelefon
• Flere forskjellige grupper som ungdommen kan være
med i (egen jente- og guttegruppe, klatregruppe o.l.).
• Har også individuell oppfølgning dersom det er ønsket av
ungdommen selv.
• Ikke snakk om terapi, kun støtte, motivasjon etc.
• Har ansvar for å følge opp barn og unge som står i fare
for å falle ut av vanlig skolegang.
• Samarbeider med skole og politi. Tilstede på de fleste
skoler i bydelen.
• Ung i Oslo undersøkelsen 2018. Kan søkes opp på nett.
• Erfaringen er at Lambertseter er en rolig skole. Ikke mye
rus i forhold til andre deler av Oslo. Men, en generell
økende aksept blant ungdom ovenfor bruk av Cannabis.
• Utfordringer ifht Russen. Press i forhold til busser,
grenseoverskriding i forhold til krenkelser og overgrep
mot jenter etc. Utekontakten er i møter med Russestyret
der gode holdninger tas opp. De har også møter med
foreldrene til russen i forhold til hvordan foreldrene kan
sette grenser og bli med på arbeidet mot de negative
trendene tilknyttet russetiden.
• Er også en stadig økende trend i forhold til større fester
og det er særlig under disse festene at man ser en økning
av bruken av rus.
• Få ungdommer fra bydelen trekker ned mot sentrum,
men mer mot boligfeltene og fester der.
• Viktig å ha fokus på samhold i klassen.
• Fortsatt et lite skille mellom ungdommen på
Lambertseter og Nordstrand, men ikke like tydelig som
tidligere.

Utekontaktene
v/Helene

3.

Verv på valg
• Ledervervet på valg.
Lena stiller til gjenvalg, og gjenvelges.

Lena/Styret/Alle

4.

Åpen Skole 24.10 – kort oppsummering
• Ikke stort oppmøte fra foreldrene.
• Rektor har fremmet forslag om å forskyve undervisningen
neste år, slik at foreldrene kan komme og være tilstede ved
undervisning i ulike fag denne dagen.

Lena/Styret

5.

Endring av overganger/kryss for trafikkvakter
• Forslag garasjene i Glimmersvingen.
• Forslag Feltspatveien der hvor Marmorveien kommer
opp.
• Forslag om å flytte til steder som skolepatruljen ikke står
(ved hovedinnkjøringen til skolen, men ikke ved Lekern).

Alle

6.

Valg av 2 medlemmer til Natteravngruppa
• Går på fredager. Dårlig oppmøte på Lambertseter. Går
også over mindre områder. Dette skyldes lavt oppmøte
/deltagelse.
• Ansvarlig for blant annet lister for vandring.
• Møte med Utekontaktene og politiet 2 ganger i året.
• Møte med andre natteravner fra andre deler av byen to
ganger i året.
• Base på klubben.
• Er et ønske om mer informasjon ut til foreldrene om
gruppa, før de får barn på ungdomsskolen.
• Natteravnene har egen Facebookside.
• Forslag om at man kan koble seg opp mot frivillig.no evt
Friskus, og derav være tilgjengelig på app-tjenester.

Lena/Natteravngruppa

ALLE SOM VIL KAN GÅ/VANDRE!
•

Nye medlemmer til gruppen:
Gülcan og Frid.

7.

Gruppearbeid: Evaluering av årshjulet.
Utsettes til neste møte.

Alle

8.

Eventuelt
• Ønske om besøk av Barnevakten på foreldremøter
allerede på 1. - 2. trinn.

Alle

