FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole

AGENDA
Sak:
Møtedato:
Sted:
Innkalt:

FAU møte
17.01.17 kl. 18.00 - 20.00
Personalrommet
Skolens FAU representanter

Tilstede: Tone Jørstad 1A, Gunnar Aune 1A, Lena Johansen 2A, Roy Furuhaug 3A, Linda Jakobsen 4,
Anders Sørhus 4B, Siri Kolberg 4B, Jenny Florence Meling 5B, Trond Vidar Stensby 5B, Heidi H.
Oftenberg 5C, Kristin Esjeholm 6A, Kristin H. Berg 6B, Tormod Reiersen 7B, Marianne Skants 9A, AnnKristin Guldbrandsen 9B, Cristina Bonde 10A, Pia Bakke 10B.
Nr.
1.

Sak
Velkommen!

Ansvarlig
Lena

2.

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet godkjent uten merknader
Work shop, med fokus på arbeidsgruppenes arbeid.
En presentasjon av gruppene følger her, internt har vi også
utarbeidet handlingsplaner for gruppenes virke for tiden
fremover.

Lena

3.

Trafikkgruppen:
Trafikkvaktordningen:
----------------------------Det var enighet om at ordningen fungerer bra. Dette gjelder
både hvor og når man står vakt og hvordan vaktene fordeles av
trinnkontaktene.
En ting som kan forbedres er instruksen. Viktig å formidle at
trafikkvaktene må gjøre seg synlige, både for biler som kommer
kjørende og for barna som skal krysse veien.
Innkommende saker:
---------------------------FAU har fått henvendelser om farlige trafikksituasjoner både i
krysset Langbølgen/Mikrobølgen og kjøremønster ved
Lambertseter gård. Det var enighet i gruppen om at FAU i første
omgang bør videreformidle disse problemene til bydelen, som
har invitert til et møte om revidering av bydelens trafikkplan. Og
at FAU bør samarbeide med skolen/rektor for å ta opp
trafikkproblemene med kommunen.

Alle

Natteravn:
Vi er stolte av at Natteravnene på Lambertseter organiseres av
FAU ved Lambertseter skole.
Natteravnene består i hovedsak av foresatte på ungdomstrinnet,
og koordineres av Natteravngruppa i FAU. Det er også en del
frivillige natteravner som deltar.
Natteravnenes mål er å bidra til å holde lokalmiljøet trygt for
våre barn og ungdommer, ved å være synlig der de oppholder
seg.
Det er vår erfaring at barn og ungdom setter pris på at de voksne
engasjerer seg, og vi oppfordrer alle foreldre til å stille opp på
sine fastsatte vakter, slik at vi fortsatt kan ha et godt og trygt
lokalmiljø.
Dersom du har barn på lavere trinn er du også velkommen til å
være med på det vi kaller en prøvetur – en uforpliktende
vandringskveld - så du kan se hvordan Natteravning foregår.
For spørsmål om vandringen kan du kontakte ansvarlig for
Natteravngruppa Katerina Alveid på mail:
lamberseterfau.natteravnene@gmail.com
eller din trinnkontakt. Vi har også en Facebookgruppe med
informasjon:
https://www.facebook.com/groups/natteravnlambert/
Velkommen på vandring!
Omdømme:
Gruppen ønsker å ha fokus på å fremheve positive ting og
aktiviteter som foregår på Lambertseter Skole, og gjerne
publisere dette på en illustrerende måte slik at alle får et lite
innblikk i livet på skolen.
Noen av de bra «tingene» vi har på skolen som vi diskuterte og
ønsker å fremheve er;
 PALS
 Elevmeglere
 Fadderordningen
 Trafikkgruppen
 Natteravnene
 Elevrådet
 Aktivitetsskolen
 Mediateket
 Sosiale arrangement:
 Leirskole 6. trinn
 Ball 10. trinn
 17. mai arrangører: 4 trinn
 17. mai flaggborg: 8. trinn

Prosjektgruppe stormøte:
Gruppen jobbet med planlegging av stormøtet, og satte en
endelig form for dette møtet og hva det skal inneholde.
Stormøtet er et årlig møte i regi av FAU hvor alle foresatte ved
skolen kan, og oppfordres til å delta. Ulike temaer har gjennom
årene stått på agendaen, og denne gangen ønsker vi å invitere til
en kveld for informasjonsutveksling både med instanser internt
på skolen, men også noen utenfra.
Vi ser for oss stands hvor disse er representert:
FAU
Natteravnene
Lambertseter Klubben
AKS
Deichmanske biblioteket
Elevrådet
Skolen
I tillegg håper vi å få til enkel servering i skolens kantine.

