
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  18.09.18 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

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

  
17.30 – 18.00: FORMØTE FOR NYE FAU/KLASSEKONTAKTER. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen og presentasjonsrunde 
 

Lena, Alle 

2. Skolen informerer: 

• Ipad til alle på første trinn. Jobber med 
læringsverktøyene; «Bookwriter» og «Showbe». 
Det jobbes for flere Ipader i skolen. 

• PALS – modellen (Positiv Atferd støttende Læringsmiljø- og 

Atferd) erstattes med ny metode for å trygge og sikre 
skolemiljøet;  
Lambertsetermodellen: En skole med blikket mot læring, 
trygghet, respekt og ansvar. Utdypende info finnes på 
skolens hjemmeside. 

• Det jobbes målrettet for å beholde lærere ved skolen. 
Veiledere for nyutdannede. 
Faddere for nytilsatte. 

• Ny elevundersøkelse, et pilotprosjekt over 8 uker. Et 
internt dokument. Hjelpemiddel for lærerne til å jobbe 
godt med klassemiljøet. 

• Elevrådet – elever søker om plass i elevrådet. Man velges 
ikke. Finne rett motivasjon. 

• Nasjonale prøver – i lesing og regning. Ungdomstrinnet er 
ferdig. Avviklingen har gått bra, resultatene er ikke klare. 
5.trinn gjennomfører nasjonale prøver etter høstferien. 

• Eksamens resultater – resultater ligger ute på min 
osloskole.no. Bedre resultater enn prognosene. Positiv 
økning mot prognoser de seneste år. 

• Paviljonger bak skolen – rektor har søkt om at disse 
kommer tilbake. Undervisningsbygg kommer på befaring. 
AKS må få større plass. 
 

 

Skolens ledelse 
 



3. 
 

Hjertesone – tryggere skolevei: 
Skolen har blant andre, fått invitasjon til å søke om å bli 
pilotskole i prosjektet som har som mål å redusere biltrafikk 
rundt skolen, og å gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. 
 
Å få til hjertesoner rundt skoler i Oslo skal være et samarbeid 
mellom den enkelte skole, Undervisningsbygg som eier og drifter 
av skolebygg med skolegårder, parkeringsplasser o.l, og 
Bymiljøetaten som skiltmyndighet og ansvarlig for de kommunale 
veiene. 
 
Det er positiv stemning i FAU for å søke om dette. Trafikkgruppa 
har allerede vurdert lignende tiltak, og også jobbet lokalt for å få 
til tryggere skolevei her på Lambertseter.  
 

Lena 

4. Bekreftelse av medlem til Driftsstyret: 
Frid Aulund som ble innstilt som kandidat ved forrige møte, 
bekreftes som ny foreldrerepresentant. Irene Ivin fortsetter sitt 
verv, Trond Vidar Stensby går inn i verv som vararepresentant. 
 

Lena 

5. 
 

Valg av 1 styremedlem: 
Linn Knudsen (1. trinn) velges inn som nytt styremedlem. 
Dermed er styret fulltallig med 5 medlemmer. 
 

Lena, Styret 

6. Valg av 2 medlemmer til Natteravngruppa:  
Ingen klassekontakter fra 9. eller 10. til stede på møtet. I 
Natteravngruppa bør det være en fra (hvert av) disse trinnene, 
ettersom ungdomstrinnet har ansvar for natteravningen. 
 
8C har ikke vandringer i første halvår, har ansvar for vandringene 
til våren (2019). 
 
Vaktlister foreløpig ikke distribuert til nyvalgte klassekontaker. 
Når natteravngruppa har sendt mail til klassekontaktene, kan de 
prøve å få lærer til å sende ut listene på skolemeldingsappen. 

 

Styret, 
Natteravngruppa 

7. 
 

Åpen skole 24. oktober! 
Arrangementet som i fjor het Stormøte, der alle som ville kunne 
komme innom og snakke med representanter fra FAU, skole og 
nærmiljø, i tidsrommet mellom 16.00 og 18.00. 
Skolens ledelse, AKS og FAU (styret og natteravn) hadde i fjor 
hver sin informasjonsstand. Ellers var sosiallærer tilstede, Kilden 
var åpen, elevrådet hadde en infostand, i tillegg var 
Utekontaktene og Lambertseterklubben invitert og tilstede. 
Åpen kantine med kaffe- og kakesalg. 
 
Vi prøver oss i år igjen, på dette samarbeidet mellom skolen og 
FAU, og i år kaller vi det altså ÅPEN SKOLE, og det blir den 24. 
oktober. 
Vi håper å få til samme format. Invitasjon til distribusjon 
kommer!  

Styret, Alle 



 

8. 
 

Årshjulet: 
Jobbet frem av FAU i fjor høst.  
Status på årshjulet i dag; litt forskjellig hvordan dette brukes.  
Det er tenkt å være et verktøy spesielt for klassekontaktene, bl.a. 
som en oversikt over hva de ulike trinnene har ansvar for (f.eks. 
17.mai, trafikkvakter, natteravn, ball etc.).  
Også innspill og tips til sosiale klassearrangementer. 
 
Vi evaluerer årshjulet ved møtet i november. 
 

Lena, Styret 

9. 
 

Eventuelt: 
 
Neste FAU-møte: 14. november (årets siste). 
Ettersom åpen skole 24. oktober, erstatter dette FAU-møtet i 
oktober. 
 
Julemessa: Skolen ønsker å gjøre mer ut av det. Styret har 
formidlet at FAU ønsker endring. Rektor tar gjerne imot 
ytterligere innspill om dette, og er åpen for forslag fra FAU. 
 
Trafikkvaktordningen: 
Innspill om trafikkvaktordningen fra forelder:  
Fortsatt oppleves det unødvendig å stå der hvor skolepatruljen 
står.  
 
Viktig for alle å kjenne til, er at skolepatruljen ikke har lov til å gå 
ut i veien og rekke ut flagget, før bilene faktisk har stoppet. 
 
Ved hovedinnkjøringen til skolen er intensjonen at trafikkvaktene 
skal stå i selve innkjøringen, ettersom det hverken er lov til å 
kjøre inn eller parkere her. Altså er ikke tanken at man skal stå i 
lyskrysset hvor skolepatruljen står. 
 
Også på dette møtet diskuterer vi trafikkvaktenes plassering, og 
det snakkes om at vi nok aldri oppnår full enighet om disse.  
Men plasseringspunktene/overgangene er endret flere ganger 
etter foreldreinnspill og diskusjon i FAU.  
Seneste endring er at posten ved innsnevringen i 
Lambertseterveien, hvor det ikke lenger er et fungerende 
fotgjengerfelt, er flyttet til lyskrysset i Lambertseterveien. Dette 
etter mange innkomne ønsker fra foreldre, om at denne 
overgangen bemannes med trafikkvakt. 
Vi gjør en ny evaluering på FAU-møtet i november, og ser om vi 
endrer plasseringer igjen fra 2019. 
 
Alle må være flinke til å gi ut informasjon i egen klasse, om 
trafikkvaktordningen. Hvis noen har spørsmål eller innspill til 
trafikkgruppa, så send mail til FAU, som kan videreformidle. 
 
Rektor sender ut påminnelse om trafikkvakt på skole-appen. 

Alle 



 
Færre friminutt: på timeplanene i år. Det etterlyses begrunnelse 
fra skolen på dette, og hvordan dette gjennomføres i praksis. 
Flere reagerer på kort spisetid. 
 
Innspill om aldersgrenser på spill og sosiale media: en 
oppfordring om at foreldre bør være mer bevisste, noen snakker 
om felles «grensesetting» blant foreldre i klassen.  
 
Mange er veldig fornøyd med «Barnevaktens» opplegg på dette. 
Barnevakten har gjennom årene vært med på flere 
foreldremøter, og det er ønske om at disse inviteres inn så tidlig 
som mulig. Hør med rektor om dette kan gjøres i første klasse. 
(Barnevakten.no – fokus på bevisst mediebruk hos barn og unge) 
 
Mobilfrisone: Innspill om at det bør være samme regler for hele 
skolen. 
 

 

 

 

 


