FAU Lambertseter skole
Sammen for en trygg og god skole

AGENDA
Sak:
Møtedato:
Sted:
Innkalt:

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

Neste møte:

29.11.2017

Tilstede:
Lisa (1A), Elin (1B), Remi (2B), Messeret (2C), Lena (3A), Roger (3A), Camilla (3B), Inger (3C), Roy (4A),
Øystein (4B), Bjørn Tore (4C), Anita (5A), Anders (5B), Charlotte (6A og 10B), Trond Vidar (6B), Jenny
(6B), Nina (6B), Tanya (7C), Heidi (8B), Katerina (9B), Pia Bakke (9), Ylva K. Mikkelsen og Inger Bore.
Nr
.
1.

Sak

Ansvarlig

Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte.

Lena

Kommentar til forrige referat – ingen kommentar, referat godkjent.
Nye fra 8., 6., 3. trinn tilstede.
2.

Skolen informerer.
• Ylva og Inger er tilstede. Inger er leder på 1.-3. trinn frem til jul i
tillegg til AKS, dvs. fulltallig i ledelsen.
• Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn (kun digitalt). Resultater på 8. og 9.
trinn er klare, 5. trinn har ennå ikke tatt prøvene.
• Ungdomstrinn og OD?
Vurdert å ikke delta pga. dårlig oppmøte, men elevrådet ønsket å ha
det, så da blir den gjennomført i år også.
• Elevundersøkelsen gjennomføres i høst, resultat ferdig i begynnelsen
av desember (5. til 10. trinn).
• Foreldreundersøkelsen;
Foreldreundersøkelsen fra i våres er klar for deling, og kommer på skolens
hjemmeside straks. Deles også ut til FAU (generelle resultater, ikke per trinn –
klassekontakt kan kontakte skolen hvis de ønsker rapport på sitt trinn).
Hovedtendensen viser at Lambertseter ligger litt under snittet for Oslo, men
allikevel gode resultater på enkeltpunkter (trivsel).
Trygt miljø kategorien viser noe lavere snitt enn de andre kategoriene og
skolen ønsker å se på rutiner ifm miljø, og hvordan de jobber med rutiner
rundt for eksempel oppfølging av situasjoner som påvirker skolemiljø.
Informasjon – noe lav score.
Resultatene er på formøtet tatt opp med FAU-leder for videre arbeid i FAU,
slik at FAU kan komme med innspill til skolen på hvordan skolen kan forbedre
hvordan de arbeider med disse emnene.

Skolen

Kommentarer og innspill fra FAU på møtet i etterkant, til punktet for ønske
om informasjon:
•

Hvordan jobber skolen med denne undersøkelsen, og andre
brukerundersøkelser?
• Spm: Får man undersøkelsen per barn eller per forelder? Svar fra
Utdanningsetaten: Undersøkelsen sendes til kun én foresatt per barn.
Det er altså ikke alle foresatte som får den tilsendt.
• Hva kan vi forvente å finne på Portalen og på It’s learning? Digitalt –
en minstestandard for hvordan It’s learning skal brukes.
• At aktuelle temaer fra planleggingsdager deles med foreldregruppa.
• AKS er gode eksempler på informasjonsdeling.
• Facebooksiden til Lambertseter skole fremstår lite oppdatert,
synspunkter på at den enten bør legges ned eller brukes aktivt.
• Hva er «saksgang» ved situasjoner ang miljø:
Hvordan følges negative hendelser opp? Foreldrene bør informeres om
hvordan skolen i klassegruppe/trinn (ikke på individnivå) håndterer dette.
Noen opplever det slik at skolen ikke ønsker foreldreinvolvering fra
klassekontakt/foreldregruppe.
Informasjonen bør komme fortest mulig, så det ikke spres rykter eller at
diskusjoner sporer av - både for barna imellom og de voksne.
Ikke undervurder foreldregruppas behov for informasjon.
4. trinn oppfordrer til å kontakte skolen for å få resultater for eget trinn.
3.

Status økonomi, med oppsummering av foregående skoleår.

Trond Vidar

Hovedutgifter: Skoleball og FAU-møter.
Hovedinntekt: 17. mai, samt noe ekstra inntekt fra kafeteriasalg på
stormøtet.
Regnskap 1.8.2016 til 31.7.2017

Inn

Ut

19/10/2016

Skoleball 10.trinn

20/10/2016

FAU-møte

30/12/2016

Renter

30/1/2017

FAU-møte

10/4/2017

Stormøte: kafeteria

17/5/2017

FAU andel 17.mai overskudd

27/6/2017

Bandolærer til 17.mai

27/6/2017

FAU-møte

174.44

DNB gebyrer

259.25

Sum

5,660.00
123.00
36.04
178.97
999.82
20,399.00
10,000.00

21,434.86

16,395.66

5,039.20

Balanse per 16.10.2017
Driftskonto

57,576.39

Skoleball/fondskonto

21,577.74

Sum

79,154.13

Hva ønsker FAU å bruke penger på? Årlig tradisjon?
AdHoc tiltak (à la bandolær til 17 mai tog, eller sykkelstativ)
Forslag på møtet:
• Bygge opp buffer
• Pott til elevrådet
• Skoleball

4.

Informasjon fra arbeidsgruppene, framdrift etter forrige møte.
Trafikk – Natteravn – Omdømme

Arbeidsgrupp
ene

Natteravn:
304 medlemmer på Natteravn-facebooksiden.
Arrangement på klubben 20. september, FB ble brukt for å skaffe natteravner
og fikk 4 stk.
Fått henvendelse om dagvandring – Natteravngruppa har bestemt at de skal
få vandringen opp å gå på kveldstid før man utvider tilbudet.
Skal kontakte Natteravn Karlsrud – avklare områder og ha
statusoppdateringer jevnlig.
Oppfordrer all trinn til å dele natteravngruppa på trinnets facebookside.
Trafikk:
Planlegger eget møte, oppdatering kommer på neste FAU møte.
Ingen fra omdømmegruppa tilstede.
5.

Gruppearbeid – årshjul.
Litt kort info om Karlsrud FAUs arbeid, etter møte med deres styre.
Karlsrud jobber i hovedsak med de samme tingene, men på en litt annen
måte enn Lambertseter. Alle i FAU er medlemmer av en gruppe, basert på
trinn. Eksempel på deres årshjul fremvises.
Arbeid i grupper basert på trinn. – Utsettes.
I stedet hjemmelekse per trinn. Alle får link til årshjuldokumentet på e-post
som de kan redigere. Legg inn aktivitet per trinn per mnd.

6.

Eventuelt
10. klasse ball. Fått godkjent å bruke gymsalen, forutsetningen er at det
stilles med to personer som får brannopplæring.
Planen er at 9. klasseforesatte stiller som vakter.

Alle

Til neste møte: Hvilken policy foreligger for klassetur? (omdømmegruppa)
Ledelsens parkeringsplasser i skolegården har vært oppe i elevrådet.
Oppleves å være i veien for lek for bl.a. 6. trinn.
Sykkelstativ – kjøpt inn nye i fjor, enda er det litt lite plasser, vurdere å kjøpe
flere?

