
                                                                                                                                                  

 

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  29.02.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

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

Neste møte: 18.04.16 

 

Tilstede: Laila Khan 1A, Lena Johansen 1A, Lisa Jørgensen 1C, Trond-Vidar Stensby 4B, Heidi H. 

Offenberg 4C, Lise Fjeld 4C, The Nguyen 5B, Espen Fjeld 6A, Camilla Svane Hansen 6B, Katerina Alveid 

7A, Ann-Kristin Gulbrandsen 8B, Christina Bonde 9A, Pia Bakke 9B, Stine-Lise Skogbakken 10A, Anne 

Roland assisterende rektor, Ylva Mikkelsen undervisningsinspektør. 

Nr. Sak Ansvarlig  

 Velkommen The 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 
Anne Roland (erstatter rektor på dette møtet, da han er på 
studiereise) kommenterer punktet ang elevundersøkelsen, hvor 
det står: 
 
Elevundersøkelse: 
Snittet ligger fortsatt under snittet i Osloskolen, men viser allikevel 
stor trivsel blant elevene. 
 
Undersøkelsen gir høy score på trivsel, og lav score på krenkende 
atferd. Det å ligge under snittet refererer til å ligge under snittet 
for meldte krenkende saker, så desto lavere score desto bedre. 
Dermed blir formuleringen fra forrige referat misvisende, da det 
faktisk er positivt å ligge under snittet. 
Trivselen generelt har økt veldig de seneste årene, man ser dette i 
sammenheng med innføringen av PALS. 
 
For øvrig ingen kommentarer. 
 

The 
 
Anne Roland 

2. Skolen informerer: 
 

 Ylva blir presentert som ny inspektør ved skolen, på 
ungdomstrinnet.  

Anne Roland 
 
 



 

 Forsøk med mobilfri skole på 7. trinn. 
Dette går ut på at elevene navner telefonene sine og legger disse i 
en kasse på starten av dagen, og får de tilbake først ved 
skoledagens slutt.  
Mange positive tilbakemeldinger fra elevene, som syns det er 
godt å kunne la vær å tenke på bl.a. sosiale medier. 
Det har blitt færre telefoner på skolen. 
 

 Prosjekt på 8. trinn – psykisk helse. 
Et forebyggende tiltak, hvor sosiallærer og utekontakter er 
involvert som ressurser for elevene.   
 

3. FAUs webside 
 
Siden var «oppe å gå» uken før vinterferien. (Uke 7) 
FAU-siden ligger under osloskolen/lambertseter/om skolen. 
Her finner man bl.a. kontaktinfo til FAU, møtereferater, samt 
generell info fra FAU. 
 
NB! Husk at møtereferater må godkjennes på neste møte før de 
publiseres klassevis. 
 

The, Trond-Vidar 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

Idèdugnad til årlig arrangement i regi av FAU 
 
Ett årlig arrangement i tillegg til 17.mai arrangement, hvor noe av 
tanken er at dette skal generere inntekter til FAU. 
 
Forslag: 

 Skolekino - Gratis kino for alle elever – høst 2016. 
Det kommer forslag om å undersøke med skolen, samt 
Symra, om det kan være mulig å gjennomføre et slikt 
arrangement. 

 Markedsdag/bruktmarked. Det kommer forslag både om 
å delta på bydelsdagene, men også å holde en egen 
markedsdag. 

 Være med på å åpne det nye parkområdet ved 
innkjøringen til Lambertseter gård. 

 Talentiade – i samarbeid med elevrådet. 
______________________________________________________ 
 
Natteravner 
 
Informasjon fra Natteravnene sentralt, som gjestet møtet. 
 
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.» 

The 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natteravnene Oslo 
sentralt, ved Gry-
Janicke Nordby 
 
Katerina 
 
The 
 
 
 



 
Natteravnene griper aldri inn i volds- eller krangelsituasjoner, 
men observerer og tilkaller politiet ved behov. Flere voksne i gule 
natteravnvester er ofte nok til at situasjoner ikke oppstår eller 
eskalerer, og det er den forebyggende effekten vi ønsker å oppnå 
ute på vandring. 
 
Natteravnenes mål 

 Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle 
aldersgrupper 

 Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, 
volds- og skadeverksproblematikk 

 Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde 
fra om straffbare forhold 

 Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru 
voksne ute på vandring 

 
Natteravnene skal 

 Være tilgjengelige 
 Utøve et positivt menneskesyn 
 Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg 
 Utøve varsom verbal konfliktmegling 

 
Vi rådes til å lage en så «lav-terskel» ordning som mulig, samt å 
finne et system som forplikter litt. 
 
Følgende punkter ble diskutert etter presentasjonen fra 
Nattravnene: 
 

 Vandring i periodene april – juni, sept – nov. 

 Finne de mest hensiktsmessige tidspunktene for vandring, 
på bakgrunn av når det skjer ting i nærmiljøet. Klubben, 
senterets stengetid, siste bane etc. 

 Forslag til ansvarsfordeling for aktuelle trinn: 
April – 9. trinn                      Sept – 8. trinn 
Mai – 8. trinn                        Okt – 9. trinn 
Juni – 7. trinn                        Nov – 10. trinn 

 Alltid ha 6 på vakt, inkl de som ikke er tilknyttet skolen? 
 
To-do: 

 Info ut 

 Rutine, vaktfordeling 

 Kontakt 

 FAU-gruppe: Katerina Alveid, Christina Bonde, Pia Bakke 
 

 
 
 
 

6. Status trafikkvakt-ordningen 
 
I nylige utsendte spørreundersøkelse var det 90 respondenter av 
400 utsendte. Respondentene var godt fordelt over alle trinn fra 
1. til 7.  
 

Lise 



De fleste som har svart på undersøkelsen har selv stått vakt. 
Undersøkelsen viser at de aller fleste mottok info om 
vaktordningen via ranselpost eller mail, og på en scala fra 1-10 på 
om man syns informasjonen var tilstrekkelig, gis det en total score 
på 6,7.   
Dette er et godt utgangspunkt, men vi ser at det vil være behov 
for tydeligere informasjon på foreldremøtene (tid og sted), og at 
trinnkontaktene må få bedre innføring i ordningen, gjerne før 
foreldremøtene.  
 
Generelt mange positive tilbakemeldinger på ordningen fra barn 
på skolevei, og fra elever som står skolepatrulje. 
 
Mange voksne «på post» opplever og kan rapportere om mange 
farlige hendelser og nesten-ulykker. 
 
Trafikkgruppa jobber med bydelen for å få endret 
parkeringsreglene ved overgangen i Glimmerveien ved Lekern. 
Her står bilene farlige nære fotgjengerfeltet. 
 
Mulig med påminnelse om vaktuke via teletopia? 
 

7. Punktene FAUs profil og representanter til driftsstyret utsettes 
pga tidsbrist på dette. 
 

The 

   

 


