
                                                                                                                                                  

 

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

REFERAT 
 

Sak: FAU møte 

Møtedato:  18.10.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og Knut Christian Hellesø-Knutsen (rektor) 
  
 

Tilstede: Gunnar Aune (1A), Tone Jørstad (1A), Maria Bjerkeskaug (1C), Lena Johansen (2A/styret), 

Laila Khan (2A), Camilla Vibe Lindgaard (2B), Lisa Jørgensen (2C), Maja E. Torjussen (3B), Hanne 

Halvorsen (3C), Anders Sørhus (4B), Josefine Aamodt (5A), Jenny Florence Meling (5B), Trond Vidar 

Stensby (5B/styret), Heidi H. Offenberg (5C), Henriette Birkeland (6A), The Nguyen (6B/styret), Asgeir 

Hjorthaug (7A), Roger Holten (7B), Katerina Alveid (8B), Ann-Kristin Guldbrandsen (9B), Kristin Eide 

(9B/styret), Cristina Bonde (10A/styret), Pia Bakke (10B).  

 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

The 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Referatet er godkjent, ingen kommentarer. 
 

The 

3. Skolen informerer: 
 
Nasjonale prøver 
Ungdomstrinnet var ferdig før høstferien. 
Resultatene på 8.trinn er klare, ligger godt bedre enn nasjonalt 
snitt. 
5 trinn er i gang nå. 
 
Bygging av flerbrukshallen er i gang. 
Enkelte elever og ansatte fikk være med på «første spadetak». 
 
Arbeidet med julemesse er i gang. 
 
Ang stormøte og kveldsskole, så krever dette korrespondanse 
med lærerne og deres fagforeninger. Avklaring avventes i 
november. 
 

Skolen, ved  
Ylva Mikkelsen 



4. Natteravnordning, innstilling til vedtak. 
 
Kort oppsummering: 
FAU overtok ordningen våren 2016. 
1. trinn til 8. trinn har ansvar for vandringer, i perioden april 
t.o.m november. 
Klassekontaktene administrerer vandrerlister. 
Vandringer fredager, fra klokken 20.30 til 22.30. 
 
Samarbeid med fritidsklubben for oppbevaring av utstyr. 
Dette er også oppmøtested for natteravnene. 
Eksterne frivillige natteravner tilknyttet ordningen er også 
deltagende. 
Samarbeider med utekontaktene. 
Informasjon er å finne på skolens nettsider. 
Gratis kaffe og te til natteravnene på Statoil. 
 
FAU-styret anser ordningen som et viktig initiativ for nærmiljøet, 
og anbefaler at dette blir en fast ordning i regi av FAU. 
 
Enstemmig vedtatt som et varig vedtak. 
 

The, Katerina 

5. Status stormøte. 
 
Tanken er en form for åpen skole, med utvidet undervisning på 
kveldstid slik at foreldre kan komme inn i klasserommet og få et 
innblikk i undervisningen. 
Ref. skolen informerer, må formaliteter vedrørende arbeidstid 
på plass. Avklaring etter 09. november. 
I tillegg stands med temaer, FAU m/grupper. 
Åpen kantine for lett servering. 
 

Styret 

6. Status FAU – arbeidsgrupper. 
 
Natteravnene – Ref. eget punkt. 
 
Trafikkgruppa – Her er alle ute, og gruppen trenger nye 
deltagere/administratorer. 
NB! Viktig at alle klassekontakter administrerer arbeidet med å 
sette opp «vaktlister» for uken egen klasse har ansvarsuke. 
 
Omdømmegruppa – Kun Trond Vidar sitter i denne nå. Denne 
gruppen trenger dermed også flere deltagere. 
 

Styret 

8. Valg av styreleder og styremedlem. 
 
Det kreves tilstedeværelse av 16 stemmeberettigede for at 
forsamlingen skal være vedtaksdyktig. 
 
I forkant av møtet hadde tre personer meldt sin interesse for 
styreverv. To av disse var tilstede på møtet og presenterte seg. 

The, styret 



Lena Johansen ble valgt til styreleder med 22 stemmer. 
Pia Bakke ble valgt som styremedlem med 22 stemmer. 
 
Med dette er sekretærvervet ledig. 
Alle oppfordres til å tenke i gjennom dette til neste møte. 
 

 
9. 

 
Eventuelt. 
 

 Elevrådet: 
Formidler mye verdifull informasjon til FAU, som FAU 
kan jobbe videre med. 
Ønsker om nye sykkelstativer kan nevnes, disse er nå på 
plass. 
Det er også ytret ønske om en automat med tilgang til 
litt enkel mat og drikke. Alternativer evalueres. 
Kanskje kan kantinetilbudet utvides? 
Toastjern i kantinen har vært veldig populært. 
 

 Henvendelser har kommet ang skolens retningslinjer for 
«rullende fremkomstmidler» a là segway: 
Styret forespør skolens ledelse om påminnelse 
angående dette. 
Det nevnes at det er foreldres ansvar å påse at barn ikke 
tar med slike på skolen. 
 

 Rutine for assistenter på 2.trinn forespørres. 
Det anbefales at spørsmål rundt dette, samt evt 
opplevet behov tas direkte med kontaktlærer. 
 

 Bandolær til flaggborg i 17.mai toget: 
Det er ønske om bandolær til 8.trinnselever som bærer 
flaggborgen i 17. mai toget. 
FAU vil være behjelpelig med dette. 

  

 
Alle 

   

 

 


