
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 
 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  23.10.19 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse ved rektor. 
Til stede: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3B, 3C, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6C, 7C, 8A, 8B, 8C, 
9C, 9B, 10A. 

  
 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. 
 

Godkjenning av referat fra forrige møte. Lena 

3. Informasjon fra skolens ledelse: 
Rehabilitering av skolen er forskjøvet, og rektor vet ikke når 
prosjektet vil starte. Ønsker hjelp fra FAU for å fremskynde 
prosessen. Skolen vår er fra 1953 og er nå veldig slitt, så 
rehabilitering er svært nødvendig. 
Operasjon Dagsverk 31.okt:  
Elevene på skolen har slitt med å finne arbeidsplasser. Foreldre 
som evt hadde mulighet til å ta imot elever på egen arbeidsplass, 
ble oppfordret til dette.  
Barna på ungdomstrinnet skal jobbe så de tjener minst 300 
kroner, det trenger ikke være en hel dag.  
Pengene går i år til gruvebarn i Kongo. 
Julemessa 5. desember: Organiseringen blir litt forandret i år så 
det ikke skal bli så trangt. 
 

Rektor 
 

4. 
 

To styremedlemmer på valg: 
Kasserer: Trond Vidar går av som kasserer og ut av styret. 
Anders går ut av styret. 

• Nye styremedlemmer valgt: Camilla Opsahl i 5A, Richard 
Margel i 8A. 

• Lena Johansen blir sittende som leder, Linn Knutsen og 
Camilla Knudsen blir i styret. 
 

Lena/Styret 

5. 
 

Valg av medlemmer til natteravngruppen: 
Videre drift i FAU eller avvikling? 
 

Lena/Alle 



Innspill om mulig organisering: kanskje ett trinn kan ha ansvar for 
å organisere natteravngruppa? Etter samme prinsipp som 17. 
Mai arrangementet. 
 
Viktig å presisere hva somforventes av natteravnene, en slags 
arbeidsinstruks. Viktig å understreke at natteravnene aldri skal 
gripe inn selv i farlige situasjoner, men heller ringe politiet. 
 
Vi tar temaet videre som en del av gruppearbeidet under neste 
punkt. 
 

6. 
 

Gruppearbeid:  
➢ Nettbrett i undervisningen. (Ref tema på forrige møte) 
➢ Rehabilitering av skolen; FAUs bidrag for å fremskynde 

prosessen. 
➢ Natteravn; Hvordan løser vi organiseringen? 

 

Alle 

7. Eventuelt: 

• 17.mai tog: Innspill til å gå lokalt og i byen annethvert år. 
Vil folk at vi bare går i byen annethvert år, og at vi går 
lokalt sammen med Karlsrud de andre årene? 
Klassekontaktene tar opp dette på foreldremøtene som 
kommer. 

• Møter i november: 
21.11: Foredrag i kirken for foreldre på barneskolen. 
27.11: FAU-møte for ungdomstrinnet. 
Tema – Organisering av natteravn. 

• Foreldremøter:  
Praktiske ting ønskes fast på agendaen, særlig på de 
laveste trinnene. Bl.a. nevnes informasjon om årshjulet til 
FAU, leirskoleansvaret må tilbake til lærere/skolens 
inspektører, kanskje kan skolen bare bestemme hvor 
klassene skal? 

 

Alle 

 
 

  

 

 

 

 


