
                                                                                                                         

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 
 

 
REFERAT 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  23.09.19 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
Tilstede: 1A, 1A, 1B, 1B, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5A, 5B, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7C, 8B, 8C, 

8C, 9A, 9B. 

 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen og presentasjonsrunde. 
 

Lena/Alle 

2. Informasjon fra skolens ledelse: 

• Ønsker økt samarbeid mellom FAU og elevrådet. 
Elevrådet på ungdoms- og mellomtrinnet er adskilt. 
Rektor ønsker at de skal delta på deler av et FAU-møte + 
evt. at FAU-representantene tilknyttes 
elevrådsrepresentanter på aktuelle trinn.  
2. og 3. trinn har også fått et eget lite elevråd. 

• Mer info om arbeidsmodellen «MITT VALG» skal legges 
ut på hjemmesidene. (determittvalg.no) 
Modellen er tidligere presentert i FAU. 
Vil være fokus på dette i løpet av hele skoleåret, og 
enkelttemaer skal være i fokus i to måneders perioder. 
Vil være en internkonkurranse på skolen om å lage de 
beste symbolene for hvert av temaene det jobbes med. 
(Bl.a. empati, samarbeid, selvhevdelse). 

• Skolehagen skal bli gjenopprettet, på det grønne 
området mot klubbhuset. Det blir en skolehagegruppe 
blant lærerne. Om noen foreldre vil bli med i denne 
gruppen kan de melde seg! Det trengs personer med 
«grønne fingre». 

• Skolen og FAU inviterer til foredrag med psykolog og 
familieterapeut Hedvig Montgomery –  
21. november - 18:00 til 19:45, i Lambertseter kirke. 

• Åpen skole utgår dermed i høst, grunnet foredraget med 
Montgomery. 

Rektor 
 



 

3. 
 

Info om høstens FAU-møter 

• Neste møte – onsdag 23. oktober (Årsmøte)  

• 3 verv på valg: 
Kasserer. (Trond Vidar stiller ikke til gjenvalg). 
FAU TRENGER DERMED NY KASSERER.  
To styremedlemmer. (Camilla stiller til gjenvalg). 
 

Lena/Styret 

4. 
 

Info fra Driftsstyret 

• To nye representanter i DS fra elevrådet, begge fra 10A.  

• Ansattsituasjonen på skolen – mangler en lærer på 5-
trinn. (Back-up internt dersom det skulle bli behov).  

• Skolen er i vekst.  

• God økonomi på skolen, går i pluss.  

• Kommer tilbake til eksamensresultater, men matte og 
norsk har gått opp. Engelsk gikk noe ned.  

• Omdømmebygging vil stå i fokus hos ledelsen fremover. 

• Skolens ledelse vet ikke noe om fremdriften rundt 
oppussing / renovering av skolen. De venter på 
innkallelse til et møte som skulle vært avholdt i august.  

• Egen arbeidsgruppe i FAU vil bli satt ned når prosessen 
rundt oppussingen / renovasjonen er i gang.   
 

Frid 

5. 
 

Status trafikk 

• Lisa, Trond Vidar og Anders er pr. nå medlemmer av 
trafikkgruppen.  

• Befaring sammen med bymiljøetaten i utsatte områder 
rundt skolen, ble avholdt i august. Dette kom i etterkant 
av brevet som ble sendt inn til bymiljøetaten, av 
trafikkgruppen. Fragmentert område gjør det 
utfordrende å få gjort noe i forhold til trafikksituasjonen. 
Flere etater må involveres. 
Fotgjengerovergangen ved Lekern er nå merket på nytt 
slik at skiltet stemmer med overgangen.  

• Spørsmål om tidspunktet for trafikkvaktene skal flyttes. 
Avtalt at vi prøver nytt tidspunkt fra 07:45 til 08:15.  
Dette effektueres fra uke 41. 

• Dersom man skal prioritere overganger bør man 
prioritere plasser der skolepatruljen ikke står.  
 

Trafikkgruppen/alle 

6. 
 

Status Natteravn 

• Trenger nye medlemmer til gruppen da gruppen per dags 
dato ikke har noen medlemmer.  

• Satt opp vaktlister ut året, men dersom ingen melder seg 
til gruppen faller ordningen bort fra nyttår. 

• Gjentagende problem at ingen møter. Må være tre for å 
få lov til å gå.  

• Ungdomsskoleforeldrene har ansvar for 
natteravnvaktene, etter oppsatte lister. 

• Man går fredager kl. 20:00 til 22:30. Oppmøte på 
Lambertseterklubben.  

Styret 



• Alle kan gå. Ikke nødvendig å ha barn på ungdomstrinnet 
eller være foreldre.  
 

7. Eventuelt 

• Ønske om innhold på foreldremøter: 
o Mer rettet mot miljøet i klassen.  
o Mer aktiv rolle av foreldrene under 

foreldremøtet, og at møtene kan brukes mer som 
samhandlingsarena. 

o Så ønske om at man ser på innhold og form. For 
mye tid i auditoriet og for lite tid til å prate 
sammen i etterkant klassevis.  

o Flere som har reagert på at det ikke var satt av 
tid til at foreldrene i den enkelte klasse hadde 
egen tid i etterkant av fellesmøtet for hele 
trinnet.  

o Veldig forskjellig hva det enkelte trinn har lagt 
opp til. Bør være en felles form.   

o Klassekontakter / FAU bør kunne spille inn til 
temaer i forkant av foreldremøtet. Den enkelte 
klasse har ikke nødvendigvis behov for å fokusere 
på det samme temaet under foreldremøtene. 
Bør ha formøte mellom klassekontakt/FAU og 
kontaktlærer før agenda sendes ut.  

 

• Utviklingssamtalen – enkelte ønsker at deler av samtalen 
tas uten barnet til stede.  
 

• Bruk av Ipad/nettbrett på skolen: 
o Bør være en dialog mellom foreldregruppen og 

skolen i forhold til bruken av Ipad i 
undervisningen. 

- Hvilke fordeler og ulemper gir dette?  
- Gode måter å bruke Ipaden på?  

Forslag om at FAU sammen med skolen bør sette 
ned en arbeidsgruppe, et digitalt arbeidsutvalg, 
som jobber sammen med dette temaet. Gruppen 
bør bestå av en gruppe med bred kompetanse. 
Kan koble inn elevrådet i denne diskusjonen.  

o Sjekke opp om det er lagt opp til en evaluering av 
Ipad-undervisning i Osloskolen/Lambertseter 
skole.  

o Det diskuteres at det kan være en ulempe at det 
kun brukes Ipad der det skal produserer volum. 
Er en del programmer som ikke fungere spesielt 
godt i bruk på Ipad.   

o Be om innspill fra foreldrene på hva de ønsker at 
skal tas opp ved neste møte.  

o Etterspørre rapportene som er brukt som 
grunnlag for å innføre Ipad på skolen.  

Alle 



o Diskuterer videre på neste FAU-møte, og ser da 
konkret på muligheten for å sette ned et digitalt 
utvalg til neste møte.  
 

• Alle kommuniserer til sine klasser behov for ressurser på 
disse områdene:  

o Kasserer i FAU 
o Natteravn   
o Skolehagen  
o Innspill til bruk av Ipad  

 

 
 

  

 

 

 

 


