
                                                                                                                                                  

 

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  

AGENDA 
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  18.04.16 kl. 18.00 - 20.00 

Sted: Personalrommet 

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

Neste møte: 01.06.2016 

 

Tilstede: The Nguyen 3B, Elisabeth Lyfjell 6B, Lise Fjeld 4C, Lena Johansen 1A, Christina Bonde 9A, 

Kristin Esjeholm 5A, Marianne Neskvern 3A, Beate Sundstrøm 3B, Pia Bakke 9B, Ann-Kristin 

Guldbrandsen 8B, Marianne Skants 8A, Kristin Eide 8B, Trond-Vidar Stensby 4B, Katerina Alveid 7A, 

Mette Witting 9B, Siri Kolberg 3B, Tanja Palkin 3C, Hanne Sørum 3C, Knut Christian Hellesø-Knutsen 

(rektor), Hans-Wilhelm Storrøsten (administrasjonsleder). 

Nr. Sak Ansvarlig  

 Velkommen! 
 

The 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Ingen kommentarer. 
 

The 
 
 

2. Skolen informerer: 
 
25. og 26. mai, førskoledager for 1.trinn høst 2016. 
5 overtallige på 1. trinn, 89 innskrevne mot 84 plasser. 
20. mai endelig svar til «overtallige» elever. 
Elevtallet ved skolen øker til 670 elever fra høst 2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ny ansatt ved skolen fra 01.01.2016, Hans Wilhelm Storrøsten.  
Leder administrasjon, støttefunksjoner. 
 
Kan informere om bl.a. 6.500 klikk på skolens nettside fra 
01.03.16, hvor kun nye klikk telles. Treffer de vi ønsker å treffe via 
skolens nettside. 
 
Portalen har en overordnet funksjon- skal nå foreldrene,  
It’s learning - en underdel av portalen- lærernes talerør til 
elevene. 
 
 

Knut Christian 
 
 



 
Ledelsen holder på med rekruttering i disse dager, kabalen for 
neste skoleår ifht bemanning er ikke klar ennå. Kontinuitet 
ønskes. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Bommen ved hovedinnkjørselen til skolen er nå nede til klokken 
17.00. Dette pga barnas sikkerhet, da man har sett en økende 
tendens til innkjøring i skolegården for henting av barn. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Skolen er valgt ut til et rehabiliteringsprosjekt. 
Estimert byggestart 2017 eller 2018, ubekreftet ferdigstillelse 
2020. 
Flerbrukshall, påbegynnes etter sommerferien 2016, ca. 1,5 år 
ferdigstillelsestid. Skolen er primærbruker på dagtid. 
Foreløpig mye uklart, men de tre «vakre» paviljongene er 
verneverdige og vil dermed ikke rives. 
Venter på KVU, (konseptvalgutredning), bl.a. ifht. hvor mange 
trinn skolen skal ha. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Skolen mener at trafikkvaktordningen er et vellykket tiltak. 
Daglige positive tilbakemeldinger fra lærere, foreldre og elever. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
FAU lurte på hvordan studieturen til New Zealand var: 
Nyttige og gode erfaringer. Veldig motiverende. 
Verdiskapning blant lærerne, skape verdigrunnlag på bakgrunn 
av: Hva, Hvorfor, Hvordan. 
Verdidebatt knyttet opp til elevenes læring. 
 

3. FAUs profil: 
 
Gruppearbeid; 
Hvorfor vil vi, vil vi ikke være tilstede på møter? 
Hvordan skape engasjement?  
 
Hva innebærer rollen, informasjon/forventningsavklaring. Gjøre 
rollen interessant. Tydeliggjøre hvordan man kan være med å 
påvirke. 
Være med for å bidra til positiv stemning og omdømme. 
Årsoppsummere skoleåret, om FAUs virke. Med bilder. 
 
Oppsummeringen av gruppearbeidet vil bli presentert til neste 
møte. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag i gruppen:  
alle i FAU være i arbeidsgrupper? Effektivisere møtene slik? 
 

The, Alle 



 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natteravnene, status: 
 
Katerina og Pia har vært på sentralt arrangert Natteravnmøte. 
 
Ligger til rette for oppstart allerede 22.04.16. 
Foreldre på ungdomstrinnet ansvarlige for vandringene.  
(Foreldre på barne- og mellomtrinnet er ansvarlige for 
trafikkvaktordningen) 
Natteravngruppa administrerer vaktplan. 
Katerina informerte forrige uke de 35 natteravnene som ikke har 
tilknytning til ungdomstrinnet på skolen, om plan og fremdrift. 
 
Vandrertidspunkt er satt til fredager fra 19.30 til 21.30. 
Vurdering på om valget er riktig ifht vandrerdag, tid, etc? 
Tilbakemeldinger fra foreldrene veldig viktige. 
Utstyr kan oppbevares på klubben. 
Førstehjelpsutstyr mangler mye. 
Katerina har ordnet instruks. 
Skriver man seg inn i loggboka før vandring er man forsikret i 
Gjensidige Forsikring for tidspunktet man har vandret. 
Natteravn-fane opprettet under FAU på skolens nettsider. 
Vandrerlister sendes med ranselpost, i tillegg teletopia via lærer. 

 
Katerina, Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Økonomi: 
 
FAU er behjelpelige med å ordne elektroniske betalingsmidler på 
17. mai. 
En egen konto under FAU, som pengene kommer inn på. 
 

Trond-Vidar 

7. Eventuelt: 
 
Instruksjon, trafikkvaktlisten for 2016/2017 er klar. Må 
distribueres. 
 
Det har den seneste tiden vært omtalt i media om mulige 
kreftfremkallende midler fra kunstgressbaner. 1A lurte på om det 
er mulighet for å få mer informasjon om denne saken, mtp 
kunstgressbanen som ligger i tilknytning til Lambertseter skole. 
 
Styret skal sjekke med skolen. 
  

 
 
Lise 
 
 
Lena 

   

 


