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                                                                       Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  30.05.18 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 

  
 

Nr. Sak Ansvarlig  

   

1. Velkommen! 
Klasser representert: 
2b, 2c, 3a, 3b, 5a, 5c, 6c, 6b, 6a, 7a, 7b, 8a, 9a, 9b, 10b, 10a 
 

Lena 
 

2. Skolen informerer: 
 
Bitten (ny rektor): presenterer seg og forteller litt om seg selv. 
Har mange års erfaring som rektor og assisterende rektor. 
Ønsker god kommunikasjon med barna, foreldrene og 
nærmiljøet. Ønsker å lage egen Facebook-side – ta gjerne 
kontakt!  
Førskoledag i dag, godt oppmøte og god stemning! 
 
Ylva (assisterende rektor): vi er i en prosess med å vurdere PALS, 
kan hende det forsvinner eller endres, skal prøve å lage et system 
som er videre og gagner elever mer. 
 
Skriftlig eksamen er overstått, ser ut som det har gått bra. Positiv 
stemning og elevene har brukt god tid (som anbefales), elevene 
vi har snakket med sier det var en positiv opplevelse. 
 
Informasjon om nye kontaktlærere gis ut på fredag 01.06. Vi 
ønsker og jobber for kontinuitet, men det vil ikke alltid være 
mulig. 
 
Foreldreundersøkelsen: Gjennomført for andre året i år. 
Svarprosent under 50% i år også, resultatene ligger litt under 
Oslo-snittet, ganske likt som i fjor. Flere temaer gir gode 
resultater, men vi har en jobb å gjøre med god informasjonsflyt,  
noen svarer bl.a. at skolen ikke vet hva som skjer.  
 

Skolens ledelse 



Vi ønsker høyere svarprosent! Svar på trinn-nivå er vanskelig å 
publisere på grunn av svarprosenten, men overordnede 
resultater vil publiseres på skoleportalen etter hvert. Lærerne får 
mer informasjon om svarene på sitt trinn. 
 
Rehabiliteringen av skolen: Senest 2024 skal rehabiliteringen av 
skolen være ferdig. 
Vi er glade for at elevene kan holde hus på skolen i 
rehabiliteringsperioden, og at vi slipper bussing til andre skoler. 
 
Vi trenger at dere foreldre hjelper til og snakker godt om skolen, 
det er viktig også for nærmiljøet.  
 

3. 
 

Innstilling av kandidater til driftsstyret:  
Valg gjøres på første FAU-møte til høsten. 
 

Lena 

4. 
 

Valg av ett styremedlem til FAU-styret: Pia går ut.  
 
Styrets møtevirksomhet; 3 styremøter hver høst og hver vår, i 
forkant av FAU-møtene. Fint om representasjonen er fra flere 
trinn, fint om det blir bestemt før første møte til høsten. 
 

Lena 

 
5. 

Info fra trafikkgruppa: ingen fra gruppa er til stede, informasjon 
legges ved referatet. 
 

 
Trafikkgruppa 

 
6. 

Info fra natteravngruppa, samt valg av medlemmer:  
 
Oppmøtestatistikken har vært så som så. Vi har fått informasjon 
fra politiet om ungdomskulturen i bydelen, på bakgrunn av dette 
endret vi sted for vandring til også å inkludere Sæter og Holtet. Vi 
hører om avtalte slåsskamper som deles på sosiale medier. Vi 
hører også at våre ungdommer trekker ned på Nordstrand og noe 
på Oslo S. Andre skoler vandrer mer og senere.  
Problemer med russ og kontakt med elever på lavere trinn. 
Det foregår rekruttering til høyreekstreme miljøer.  
Viktig med informasjon og større foreldreengasjement! 
FAU er enige om å dele informasjon som natteravngruppa har 
fått fra politiet om problemer, eget skriv følger dette referatet. 
 
Facebook-gruppa heter Natteravnene Lambertseter, der ligger 
det link til info om vandringskvelder. 
Det er oppmøte på fredager på ungdomsklubben kl. 2030. 
Vandring fra 2030 -2230. 
7. klasse foreldre er hjertelig velkommen til å delta på vandring 
de siste tre fredagene for sesongen. 
 
Jenny Meling melder seg inn i gruppa.  
 
Generelt - Viktig å fokusere på de yngre trinnene, kanskje ta det 
som et fast punkt på foreldremøtene. 
 

 
Natteravngruppa 



 
7. 

Plan for høstens «åpen skole»: Satser på oktober, og på samme 
format som sist. Men informasjon og markedsføring må gjøres 
bedre! 
 

 
Lena/Alle 

 
8.  

Eventuelt:  

• Ønske om publisering av ukeplaner og timeplan på 
skolens åpne nettsider (som ikke krever innlogging), 
dette gjøres på andre skoler, f.eks. nevnes Trasop. 

• Erfaringer med utfordringer med enkeltelever – dette 
bør foreldrene ta opp med skolens ledelse, 
klassekontakter skal ikke behandle enkeltsaker.  
Det kan være lurt å av og til høre med foreldre om det er 
ting som er felles utfordringer på trinnet. 

• Uklarhet om klassekontaktens oppgaver/mandat - dette 
går vi gjennom igjen nærmere på møtet til høsten. 

• Spørsmål om vikarbruk. Hvordan jobber skolen med å få 
tak i gode vikarer? Styret følger opp med ledelsen.  
Håp om at med ny leder på skolen, så vil det gi en litt ny 
giv og mer stabil lærerstab, som også vil bedre 
vikarsituasjonen. 

 
Alle 

 

 

 

 

 

 


