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MØTEREFERAT 
 

Sak: FAU Møte 
Møtedato: 01.06.16 kl. 18.00 - 20.00 
Sted: Personalrommet 
Innkalt: Skolens FAU representanter og Knut Christian Hellesø-Knutsen (rektor) 
Tilstede: The Nguyen 3B, Lisa Jørgensen 1C, Laila Khan 1A, Camilla Vibe Lindegaard 1B, Catarina 

Bangfield 1B, Lena Johansen 1A, Beate Sundstrøm Lundh 3B, Kristin Eide 8B, Katerina 
Alveid 7A, Roger Holten 6B, Mette Witting 9B, Andreas Watz 6A, Anne Roland (ass. 
rektor) Ylva (Inspektør). 

Referent: Lena Johansen 
Neste møte: 05.09.2016 

 
Nr. Beskrivelse Sak Ansvarlig 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Èn kommentar: Er trafikklister distribuert? 
Nei, Lena sender ut disse, for skoleåret 2016/2017. 

The 

2. Skolen informerer: 
 
25. og 26. mai var det førskoledager for høstens 1.trinn. 
Disse gikk kjempefint! 
The var med på foreldremøtet for kommende førstetrinnselever, og 
presenterte FAU og deres arbeid. Skolens ledelse har fått gode 
tilbakemeldinger på dette fra fremmøtte foreldre. 
 
Skriftlige eksamener er gjennomført på 10. trinn.  
Muntlige eksamener avvikles i disse dager. 
 
Skolens ledelse arbeider nå med bemanningsplanen for kommende 
skoleår. Kontinuitet tilstrebes, spesielt for småtrinnene. 
Det blir noen nye lærere ved skolen fra høsten. Skolen har utarbeidet 
en introduksjonsmodell for nye lærere, bl.a. med en fadderordning. 
Foreldre i klassene som får ny kontaktlærer til høsten, får info om 
dette i brevform. 
 
Skolens beredskapsplan. Deler av denne ligger på nett, men noe må 
av sikkerhetsmessige årsaker være unntatt offentligheten. 

Anne Roland 

3. FAUs profil: 
The kommer til å benytte rammeverk «Trigging – Gjøring – Belønning» 
(TGB) i den videre prosessen. 
 
Oppsummering av gruppearbeid fra forrige møte er basert på TGB og 
fokusert Trigging (se vedlegg). 
 
Klassekontaktene på 1.trinn lager en slags «stillingsbeskrivelse» for 
trinnkontaktene på 1.trinn, samt et eget årshjul for 1.trinn. 
Dette slik at nye foreldre i sitt første møte med skolen lettere skal 
forstå rollen som klassekontakt og FAU-representant, og få kunnskap 
om hva man forventes å administrere på 1.trinn.  

The 
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4. 
 
 

Natteravnene, status: 
 
Foreldre på ungdomstrinnet ansvarlige for vandringene.  
(Foreldre på barne- og mellomtrinnet er ansvarlige for 
trafikkvaktordningen) 
I tillegg til ungdomstrinnets foreldre har man 45 «eksternt» engasjerte 
natteravner som har gått i mange år. Dog er ca 30 av disse allerede 
foreldre på skolen. 
De eksterne natteravnene blir fordelt av Katerina på de kveldene man 
vandrer. Lista blir sendt ut i god tid før første vandring. 
 
Vandrertidspunkt er satt til fredager fra 19.30 til 21.30. 
 
Oppstart for vandringene var den 22/4-16, som forventet. Første 
kvelden var det 6 stk som vandret. Den andre kvelden var det kun 3 
stk. som møtte opp. (6 var påmeldt). 
 
Det har for de aktuelle trinnene vært noe forvirring rundt 
vandrerlister, gjeldende hvem som skal gå når. 
Vi diskuterer videre hvordan klassene best fordeler vaktene. 
 
Ordningen er en prøveordning. Vi samler erfaringer og gjør en 
evaluering av ordningen om noen måneder. 
 
Som en gruppe i FAU, har natteravngruppa en egen mail: 
lambertseterfau.natteravnene@gmail.com 

Katerina 

5. Eventuelt: 
 
Svar fra Bymiljøetaten på henvendelsen ang kunstgress: 
 
Bymiljøetaten har de siste årene rettet mer og mer oppmerksomhet 
mot hvilken type innfyllingsmateriell som brukes på kunstgressbaner. 
 
I de første banene ble det brukt SBR-gummigranulat (Styrene-
Butadiene-Rubber) som er oppmalt gummi fra kasserte bildekk. Da 
det etter hvert ble stilt spørsmål til om det var forbundet med 
helsefare å oppholde seg på kunstgressbaner med SBR-
gummigranulat, falt valget på termoplastiske elastomerer (TPE, TPV) 
framfor SBR. Lambertseter kunstgress har denne type (TPE) innfylling.  
 
Det kan også påpekes at saken fra Leeds som Dagbladet belyste den 
16/2-2016 handlet om en bane med innfylling av kasserte bildekk, og 
ikke den samme innfyllingen som finnes på Lambertseter i dag. 
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