
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

REFERAT 
 

Sak: FAU møte 

Møtedato:  30.11.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

Innkalt: Skolens FAU representanter og Knut Christian Hellesø-Knutsen (rektor) 
  
Tilstede: Gunnar Aune (1A), Tone Jørstad (1A), Remi Padoin (1B), Lena Johansen (2A), Lisa Jørgensen 

(2C), Frode Syringen (3A), Anette Solli Karlsen (3B), Harald Magistad (3C), Siri Kolberg (4B), Trond 

Vidar Stensby (5B), Jenny Florence Meling (5B), Kristin Hafstad-Berg (6B), Roger Holten (7B), 

Marianne Skants (9A), Ann-Kristin Gulbrandsen (9B), Mona K. Paulsen (10A), Pia Bakke (10B), Mette 

Witting (10B). 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen 
 

Lena 

2.  Godkjenning av referat fra forrige møte. 
o Trinn natteravn er 8-10 trinn – korrigert i 

mailutsendelse. 
o Referatet godkjennes. 

 Tidspunkt for publisering av referat på nettsiden 
o Legges ut på nettsiden samtidig som det sendes 

til klassekontaktene. Evt korrigeringer tas inn i 
neste møtes referat. 

Lena 

3. Skolen informerer 

 Hans Wilhelm Storrøsten og Anne Roland om oppfølging 
av vikarer: 

o Eget program for å sikre god læringsstøtte. 
o Oppfølging er også kostnadseffektivt. 
o Rekruttering: Intervju, referansesjekk og 

innhenting av vandelsattest. 
o Inboarding: Velkomstpakke/informasjon til vikar. 
o Onboarding: Praktisk ifm arbeid, 

forventningsavklaring, tilbakemeldinger begge 
veier, caseoppgaver. 

o Oppfølging: Vikaransvarlig på skolen følger opp 
vikarene. 

o Spm om/hvordan elev/foresatte kan komme 
med tilbakemeldinger på vikarer: Ja, via 
kontaktlærer. 

o Spm om langtidsvikariat – det gjøres en 
vurdering i hvert tilfelle.  

o Gode tilbakemeldinger fra vikarene på 
programmet. 
 

Skolens ledelse 



Øvrig info:  

 6. trinn – bokslukerprisen. 

 3. trinn – 3 plass i lesekonkurranse. 

 Blimed dansen 

 Nasjonale prøver 5, 8 og 9 trinn ferdig. 

 Julemesse 1. des går til Leger uten grenser. 
 

4. Arbeidsgruppene 

 Status og oppdatering på gruppene: 
o Natteravn: Siste vandring for høsten var 25.11. 

Greit oppmøte fra klassene, ingen hendelser. 
Fellesmøte med Natteravn sentralt.  
Vakter for vår 2017 – mål om å distribuere før 
jul. 

o Omdømmegruppa har et medlem. 
o Trafikkgruppa har ingen medlemmer pr dd. 

 

 Trafikk gruppa:  
Godt oppmøte av trafikkvakter den seneste tiden. 
 
Utfordringer ved asfalteringer ved Lambertseter gård. 
Dette har endret kjøremønsteret på området, og det har 
forekommet tilfeller med kjøring på gangvei v/AKS.  
Saken er meldt Bymiljøetaten. Svar ventes ved årsskiftet. 
  
Bydelsmøte for FAU 18. januar ang trafikkplan i bydelen. 
 

 Omdømme:  
Eksempler på hva denne har jobbet med: 
Oppfølging av skolebehovsplan, innstillinger til 
kommunen, spre positive nyheter fra skolen, 
fellesarrangementer på skolen.  
Fellesmøter med andre skolers FAU representanter. 
 

 Rekruttering til trafikkgruppa og omdømmegruppa. 
Nye medlemmer omdømme:  
Marianne 9A, Tone 1A, Siri 4B. 
Nye medlemmer trafikk: Trond Vidar 5B. 
 

 Work-shop januar 2017: Istedenfor et vanlig FAU møte. 
Vi lager en handlingsplan for gruppene – satser på at 
dette vil føre til at flere velger seg en gruppe. 

 

Styret/Lena 

5. Møtedatoer vår 2017: 
 
17. januar: Settes av til Workshop, jf pkt 4. 
Resten av møtene våren 2017 sendes ut med referatet. 
 

Styret/Lena 

6. Stormøte, status –  
Utvidet skoledag lar seg ikke gjennomføre. 
 

Lena 
 



Vi ser på andre muligheter, og bruker litt av tiden på work-
shop’en 17. januar til å definere rammene konkret, og til å sette 
opp arbeidsfordeling i forkant av stormøtet. 
 
Innspill:  
Nettvett og kildehenvisning.  
Nettvett for foreldre/Barnevakten.no. 
Hvordan snakker man med barn om overgrep, særlig ved store 
nyhetssaker. 
Barnehuset – foredrag. 
Dele Barne og Ungdomstrinn («Storbarnsliv») 
Kall stormøtet for noe annet? 
 
Send andre innspill til tema på mail til FAU:  
lambertseterfau@gmail.com 
 

7. Valg av sekretær 
 
Kandidater: Linda Jakobsen 4. trinn 
Valgt: Linda Jakobsen 4. trinn.  
Kontaktinfo sendes FAU styret på mail. 
 

Lena 

8. Eventuelt 

 Styret bør sjekke med skolen om det er mulig å legge inn 
FAU møter vår 2017 i skolens kalender. 

 10 klasseball: Arrangementskomiteen på 10. trinn lurer 
på om 9. trinn kan tenke seg å fortsette tradisjonen med 
å stille som vakt/servitør ved ballet 14. januar.  
9. trinn kommer med tilbakemelding. 

 Dugnad: tips om salg av tenn-briketter. Ta kontakt med 
Cristina i styret ved interesse for dette. 

 4. trinn har ikke Mat & Helse slik lærerplanen sier, pga 
stenging av kjøkken.  

 Skolen venter på plan for utvikling av skolen fra 
undervisningsbygg.  

 FAU lager en egen gruppe for kontakt med 
Undervisningsbygg når det foreligger mer konkrete 
planer. 

 Spm fra 3. trinn: Presentasjon av FAU og hvordan FAU 
jobber. 

o Beslutninger tatt av styret bør deles med resten 
av FAU – «informasjon fra styret». 

o 4. trinn: Hva brukes 17. mai pengene til? Skal 
komme elevene til gode, f.eks. via elevrådet. 

o Avgjøre beløpsgrense for hva styret kan bevilge 
til uten resten av FAU. 

o Avklare og dele informasjon om hvordan FAU 
kassa forvaltes, hva kan det søkes om av 
trinn/elevråd? 

 1. trinn: Skal klassekassa være trinnvis eller klassevis: 
Anbefaler trinnvis. 

 

mailto:lambertseterfau@gmail.com


 


