
                                                                                                                                                  

 

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  25.01.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

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

Neste møte: 16.02.2016 

 

Tilstede: The Nguyen 5B, Lena Johansen 1A, Katerina Alveid 7A, Christina Bonde 9A, Katrine Evjen 1C, 

Lise Fjeld 4C, Elisabeth Lyfjell 6B, Andreas Wats 6A. 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen The 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte, ingen kommentarer The 

3. Skolen informerer: 
 
Rehabilitering: 
Offentlig vedtak er gjort, på at skolen skal rehabiliteres. Kan 
innebære alt fra rivning til oppussing. 
 
Skolen ønsker innspill fra FAU som kan støtte et vedtak om et 
nytt skolebygg i fremtiden. 
 
Umiddelbare innspill på møtet er: 

 Kapasitet, tåle tilvekst. 

 Fleksibilitet, lydtette dører i «fleksible» klasserom. 

 Balanserte ventilasjonsanlegg. 

 Sanitær, antall toaletter pr. barn. 

 Brukervennlighet i klasserom mtp tilrettelagt 
undervisning. 

 Mulighet for å disponere ny flerbrukshall? 
 
Elevenes resultatutvikling under 2015: 
Skolen fortsetter i 2015 en positiv utvikling på elevresultater. 
Grunnskolepoeng, som for 10. klassinger gir grunnlag for opptak 
til vdg.skole, har økt fra 34,3 til 37,5. 
Alle parametere på nasjonale prøver på 5. trinn er forbedret. 
Utviklingen i engelsk er blant de beste i Oslo. 
 

Skolen, via The 



Meldte saker angående brudd på Opplæringslovens §9a-3, dvs 
krenkelser: 
Antall meldte saker har gått ned fra 2014 (40) til 2015 (37). Alle 
meldte saker har blitt undersøkt og behandlet med tiltak. Ingen 
saker har blitt påklaget. 
 
Elevundersøkelse: 
Snittet ligger fortsatt under snittet i Osloskolen, men viser 
allikevel stor trivsel blant elevene. 
 
Synspunkter som kommer opp på møtet: 
Det hadde vært fint å få mer informasjon om hvordan skolen 
jobber med punkter som kan forbedres. 
 
Natteravnene: 
Mona Thorbjørnsen som har driftet natteravn-tjenesten på 
Lambertseter har gitt seg, og overleverer «stafett-pinnen» til 
skolens FAU.  
 

4. Status FAU profil på It’s learning 
 
Layout er klar. 
Trond-Vidar kontakter skolen/Sigvald for å få den nye FAU siden 
«opp å gå». ASAP. 
 

The 

5. Status arbeidsgrupper (Trafikk, Omdømme, HMS) 
 
Trafikk – lambertseterfau.trafikk@gmail.com 
 
Trafikkvaktordningen: 

 Tiden for «å stå på post» er endret fra 08.00 til 08.25. 

 Mange barn kommer med tilbakemelding om at de syns 
det er fint og trygt med voksne tilstede på skoleveien. 

 Trafikkgruppa ønsker respons på brukerundersøkelsen: 
 

40 respondenter av 400 utsendte på 01. til 07. trinn, på første 
spørreundersøkelse. 
Ny halvårlig undersøkelse kommer i disse dager, via skolens sms-
tjeneste. 
 
Som en ordning forankret i FAU, er det viktig at alle i FAU 
snakker om dette som en positiv ordning. 
 
Trafikkgruppa kan informere om: 

 Mulig reduksjon av fartsgrensen i Feltspatveien. 

 Nye fartshumper bl.a. i Mellombølgen. 

 Parkering forbudt i Glimmerveien ved fotgjengerfelt ved 
Leker’n. 

 
Alle oppfordres til å bruke Bymeldingsappen: 

 
 
Lise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lambertseterfau.trafikk@gmail.com


Oppdaget et hull i veien? Passert et påkjørt trafikkskilt? Sett et 
trafikksignalanlegg ute av drift, eller er det mørke gatelys i 
området der du bor? 

Ved å benytte denne applikasjonen kan du raskt og enkelt melde 
fra om feil og mangler direkte til Bymiljøetaten i Oslo kommune. 

Tanker på møtet: 
Kanskje kunne vi ha fått oversikt fra skolen over timeplan fra 2. 
til 4. trinn, og tilrettelegge vakt-tid ut i fra dette? 
 
Omdømme – lambertseterfau.omd@gmail.com 
Gruppeleder Kristin er dessverre for tiden bundet til en del 
utforutsette aktiviteter på jobb, som må prioriteres. Denne 
situasjonen er midlertidig. 
 
HMS – lambertseter.hms@gmail.com 
Det ble enighet om at gruppen legges ned pga manglende leder. 
Vi vil jobbe i prosjektform (sak til sak) og Lena tar ansvar for å 
følge opp mailen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The 
 
 
 
 
The/Lena 

6. Status økonomi 
 
Totalt drøye 64.000,- på konto totalt: 
Kr. 33.282,- på FAU’s brukskonto. 
Kr. 31.527,- på «melkefondet» hvorav kr. 12.800,- er øremerket 
skoleball i årene som kommer, og kr. 18.272,- er udisponert. 
 
Elevrådet tas med på dialog, får ytre ønsker for elevaktiviteter. 
 
Hvordan fordele pengene til aktiviteter? 

 Et klart mandat på hva det skal gå til. 

 Sørge for at dette blir rettferdig og jevnt fordelt mellom 
trinn og klasser. 

 Ta med elevrådet på råd. 
 

Forslag på møtet: 

 1000-lapp til hver klasse? 

 Et lite bidrag til 1.trinn til sosial aktivitet første halvår? 
 

The 

7. Status trafikkvakt-ordning – se punkt 5 
 

 

8. Oppfølging av FAUs profil, arbeidsoppgaver og samarbeidsform 
 
På stor-møtet 05.10.15 hadde vi gruppearbeid med fokus på 
FAU’s profil: 
 

- Hvem er vi 
- Hva gjør vi 
- Samarbeidsform 

The 
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Kortfattet var det dette som fremkom: 
 
Hvordan fremstår FAU i dag? 
Det fremkommer at FAU oppfattes usynlig og noe fjernt, og at 
resultater/vedtak fra FAUs arbeid er lite kjent. 
 
Hvordan opplever FAU samarbeidet med skolen i dag? 
Det nevnes at det har vært bra med innføring av PALS.  
Samarbeid og støtte fra skolen i Odin saken var bra. 
Generelt ønskes en oversikt over skolens organisasjonsstruktur 
med kontaktpersoner og ansvarsområder, for dialog og god 
kommunikasjon med rette instanser. 
FAU opplever et svakt bidrag til elevrådet. 
 
Hvordan ønsker FAU å fremstå? (Hva hemmer/fremmer dette) 
-    Et tydelig og synlig FAU 
-    FAU bidrar aktivt til positivt læringsmiljø 
-    FAU informerer 
-    FAU involverer og engasjerer foreldrene 
 
Hvordan kommer vi dit vi ønsker å fremstå? 
Arbeidsoppgavene må være realistiske ved gjennomføring ifm 
tilgjengelige ressurser fra FAU. Økt delegering av 
arbeidsoppgaver fra styret til medlemmene er en fin måte å 
involvere og engasjere foreldrene på. 
Gode arbeidsrutiner må forbedres/etableres. 
Aktiv bruk av e-post og mobilskole for distribusjon av 
informasjon fra FAU i påvente av It’s learning plattformen 
 
Vi jobber videre med dette på neste møte! 
 

9. Idèdugnad til årlig arrangement i regi av FAU 
 
Ett årlig arrangement i tillegg til 17.mai arrangement. 
 
Forslag: 

 Skolekino - Gratis kinokveld for alle elever – høst. 

 Markedsdag/bruktmarked. 
 
Alle tenker litt på forslag til neste gang. 
 

Alle 

10. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Natteravnene: 
 
Fra natteravnenes hjemmesider: 
«Det finnes natteravngrupper over hele landet som organiseres 
av ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg (FAU), frivillighetssentraler 
eller andre frivillige organisasjoner. Størrelse og aktivitetsnivået 
på gruppene varierer mye, men alle grupper er like viktige i det 
samlede forebyggende arbeidet.» 
 
Katerina Alveid har snakket med tidligere leder, Mona: 
 
Man må være engasjert, en tung jobb å ha alene, det tar mye 
tid! 
  
Holder i rekrutteringen og organiseringen av «vaktplan»: 
Natteravnene går to ganger i uka, i ca 2 timer – 2 ganger i året. 
(En gang vår og en gang høst)  
Må være tilgjengelig. 
Har ansvar for utstyr: Vester, lommelykt, tlf. 
 
Bydels-samlinger, 4-5 ganger i året: 
For informasjon fra sentralt hold, utveksle erfaringer. 
 
Følge-hjem tjenesten er ikke lenger et behov. 
Gå to dager i stedet for tre. 
 
Gratis kaffe og kakao på bensinstasjonen  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag: 
Første til sjette trinn har ansvar for trafikkvakt-ordningen. 
Syvende til tiende trinn har ansvar for natteravn-ordningen. 
 
Hvis FAU skal ta ansvar for ordningen, må det være obligatorisk 
for foreldrene. 
FAU tar i så fall ansvar for utstyr. 
 
Katarina har fått i oppgave å komme med forslag til mandat og 
organisering av natteravn i regi av FAU til neste FAU-møte. Hun 
vil holde styret løpende orientert. 
 

 
Katerina 

11. Valg av representant til driftsstyret, driftsstyreleder. 
 
Kristin Eide, i styret, går ut av driftsstyret til våren. 
 
Vi åpner for at alle kan melde sitt kandidatur. Alle tenker 
gjennom dette til neste gang. Styret innstiller 
driftsstyrelederkandidaten. 
 

The 

 


