
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU møte – Ekstraordinært årsmøte 

Møtedato:  20.04.17 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Tilstede: Mette Witting 10B, Marianne Skants 9A, Ann-Kristin Gulbrandsen 9B, Katerina Alveid 8B, 

Asgeir Hjorthaug 7A, Tormod Reiersen 7B, Kristin Hafstad Berg 6B, Charlotte Nilsen 5A, Trond Vidar 

Stensby 5B, Heidi H. Offenberg 5C, Anders Sørhus 4B, Anette S. Karlsen 3B, Lena Johansen 2A, 

Camilla Vibe Lindgaard 2B, Lisa Jørgensen 2C. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. Skolen informerer. 
 
Skolen var veldig fornøyde med tiltaket «åpen skole», og stiller 
gjerne opp på et slikt arrangement igjen.   
Neste gang bør vi sende skole-sms og hjelpe til enda mer med 
promotering, om FAU har behov for det.  
 
Ellers er vi godt i gang med forberedelse av vårens eksamen. Det 
er satt opp eksamens forberedende kurs for elever på 10.trinn.  
 
Inntaket av nye elever på 1.trinn er i gang. Vi har 84 plasser som 
ser ut til å bli fylt opp.  
 
Høringsutkastet til ny skolebehovsplan er kommet. Lambertseter 
skole er foreslått å bli en tre-parallell 1-10 skole med plass til 
omtrent 890 elever.  
 
Vi er godt forberedt til neste skoleår med nesten alle ledige 
stillinger besatt. Dette blir offentliggjort senest i månedsskiftet 
mai/juni.  
 

Skolen/Lena 
 

3. Info om Driftsstyret, Skole Miljø Utvalget (SMU), og  
Kommunalt Foreldre Utvalg (KFU).  
Se egne vedlegg. 
 
KFU-møte for FAU-ledere i skolegruppe A og B blir hos oss på 
Lambertseter den 27.04.  
 

Lena, Trond Vidar 
 



4. Forslag til vedtektsendring vedrørende FAU’s vedtekter,  
pkt. 3-1, f). Punktet lyder: 

 
For driftsstyret ved Lambertseter skole, skal det sitte minst 2 
foreldrerepresentanter (en er FAU leder). I tillegg sitter det 2 
elevrepresentanter, 2 lærer representanter og 2 bydelspolitikere.  
 
Forslaget til endring var å fjerne teksten i parentes (en er FAU 
leder). 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Lena 

5. 
 

Innspill til trafikkvaktordningen. 
Saksfremleggelsen ble sendt ut i forkant. 
 
På bakgrunn av 3. trinns innspill kom vi i felleskap frem til 
følgende: 
 

 Vi gjør en ny evaluering av punkter/overganger for hvor 
trafikkvaktene skal stå. 

 Vi gjør en ny evaluering av tidspunktet for 
trafikkvaktordningen. 

 En rolleavklaring for trafikkvakten må til, på overganger 
hvor det også står skolepatrulje. 

 Trafikkgruppen retter en henvendelse til Bymiljøetaten 
vedrørende parkering opp mot fotgjengerfelt i 
Glimmerveien ved Leker’n, (dette har også vært gjort 
tidligere) samt fartsdumper og fotgjengerfelt i 
Antenneveien. 

 I tillegg kom det innspill på om vi bør opprette et 
møtepunkt for den som skal stå trafikkvakt, hvor man 
krysser seg inn samtidig som man henter ut vest. Andre 
skoler har en slik ordning. 
 

3B 

6. 
 

U-Go Sykkelkampanje. 
 
Denne våren kommer aktivitetskampanjen U-Go for 
ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus. Kampanjen lanseres i 
mai og varer i fire uker. Målet er å bidra til økt hverdagsaktivitet 
blant ungdomsskoleelever, gjennom en morsom 
lavterskelkonkurranse med fokus på en aktiv skolevei, 
klassesamhold og samarbeid.  
  
Alle ungdomsskoleelever i Oslo og Akershus kan delta i 
konkurransen, Lambertseter er med. 
 
Man laster ned appen U-Go og/eller lag en bruker på kampanjens 
nettside.  
Man bruker appen, evt aktuell nettside, når man går, sykler, 
skater, sparkesykler eller beveger seg aktivt til og fra skolen. 
 

Trond Vidar 
 



 
 
Premier: 
1. Klassetur! Når konkurransen er over vil fem av de mest aktive 
klassene vinne én klassetur hver, til en av disse destinasjonene:  
Tusenfryd, Fangene på Fortet, Megazone, Rush eller Høyt og Lavt 
klatrepark på Tryvann!  
2. Hver uke vil det også bli trukket en vinnerklasse av en kinotur!  
3. Du kan også vinne en sykkel ved å delta i 
trafikksikkerhetquizen!  
4. I tillegg trekkes det flere mindre premier underveis!  
 
Dersom elevene på ungdomstrinnet ønsker det, stiller FAU med 
grill og pølser på skolen for en evt felles oppstart av kampanjen, 
hvor man kan klargjøre sykkel etc. 
 

7. 
 

Oppsummering stormøtet. 
 

 Endre navn på møtet, kanskje vil «åpen skole/åpen dag» 

fungere bedre. 

 Være tydelige i forkant på hva møtet inneholder, og hva 

man kan få ut av det. 

 Vi er enige om at møtets format var bra, men at vi til 

neste gang må jobbe bedre med markedsføringen for å 

tiltrekke flere. 

 Vi bør også være litt tidligere ute med første info, og 

komme med en påminnelse nærmere aktuell dato. 

 Ta i bruk teletopia neste gang. 

 Presentere en agenda, og presisere hvem som er invitert. 

 Ok å ha med barn, for noen blir det kanskje lettere å ta 

turen når det er greit. 

 Høsten er et godt tidspunkt for møtet. 

 Ha med kulturelle innslag? Koret o.l. 

 Fokusere på to separate arrangement for fremtiden?  

- Ett for barne- og mellomtrinn og ett for 

ungdomstrinn. 

 Invitere foreldre til skolestarterne? 

 

Lena/Styret 

8. 
 

Eventuelt. 
 
Det kom flere innspill ifht foreldreengasjement. Hva kan vi gjøre 
for å øke dette? 
 

- Tema på foreldremøter? 
 

- Ha som et fast tema på FAU-møter, for å utveksle tips 
og erfaringer på hva man har gjort for at 
foreldregruppene skal bli bedre kjent, styrke samhold 
o.l. 

Alle 



   

 


