
                                                                                                                                                  

FAU Lambertseter skole 

 
                                                                                 Sammen for en trygg og god skole  
 
 

REFERAT  
 

Sak: FAU-møte 

Møtedato:  21.04.21 kl. 18.00 - 19.30 

Sted: Meets 

Innkalt: Skolens FAU representanter og skolens ledelse 
  
 

Nr. Sak Ansvarlig  

1. Velkommen! 
 

Lena 

2. 
 

Info fra skolens ledelse 
 
Rødt nivå fungerer greit. Bedre med stabilitet, heller enn veksling 
mellom nivåer. Struktur og kontinuitet er viktig for elevene. 
Overganger mellom nivåer er krevende, og spesielt for de yngste 
elevene. 
Det har vært noe smitte på skolen, men på et akseptabelt nivå, 
og vi har så langt kommet bedre ut enn mange andre skoler. 
 
Barnetrinnet: 
Kartleggingsprøver er gjennomført, skolen har fått god innsikt i 
elevenes nivåer og utgangspunkt. 
På rødt nivå er skoledagen noe kortere.  
Lærernes arbeidstid er regulert ved antall undervisningstimer pr. 
lærer. På rødt nivå blir skoledagen dermed komprimert, da 
kontaktlærer er sammen med klassen i alle timer. 
I tillegg er storefri kortet ned for å unngå at mange elever samles 
ute til samme tid. 
Spørsmål til bruk av Teams og Minecraft. Skolen vil samordne 
retningslinjer og kommunikasjon for bruk av dette på 
barnetrinnet. 
 
AKS: 
Kjører samme kohorter som skolen. 
På rødt nivå er morgenåpning kuttet for å klare og bemanne 
ettermiddagene fram til kl. 16.30. 
Refusjon for del av faktura gjeldende morgenåpning kommer i 
juni. 
 
 

Ledelsen 
 



 
Mellomtrinnet: 
Organisering av skoledagen med fortsatt noe hjemmeskole for 
mellomtrinnet, da ny smittevernveileder har satt krav til mindre 
kohorter. 
Plassmangel og for få rom er spesielt utfordrende med ny 
veileder, da skolen i utgangspunktet sliter med for få rom.  
Ift lærerressurser ønsker også skolen å bruke faglærere, heller 
enn mange vikarer. 
 
Det finnes et tilbud for elever på mellomtrinnet som trenger litt 
ekstra oppfølging, dette organiseres i Mediateket. 
 
Ungdomstrinnet: 
Fint å ha ungdomsskoleelevene noe tilbake på skolen. Skolen 
opplever at elevene har håndtert overgangene mellom nivåer 
bra. 
 
Tett oppfølging og vurdering spesielt på avgangsfag. 
Pr. i dag ser det ut til at muntlig eksamen kan gjennomføres. Da 
vil sensor evt. delta på Teams. 
Skolen har begynt å planlegge for neste års 8. trinn; 
kontaktlærere, sosiallærer og Ylva som er ansvarlig for 
ungdomstrinnet. 
 
Spørsmål om Ipad kontra PC på ungdomstrinnet, da det oppleves 
tungvint å jobbe uten tastatur og med mange parallelle sider 
oppe i skjermbildet. 
Svar: Tidligere var det PC’er på ungdomstrinnet, men etter en 
helhetsvurdering ble det kjøpt inn Ipader når utstyr skulle byttes 
ut. 10. klasse har noe opplæring på PC på skolen. 
Skolen har tastatur i komplett klassesett på skolen, disse kan dog 
ikke lånes med hjem. 
Viktig! – man kan laste ned hele Officepakken hjemme, med 
Osloskolens lisen. 
 
Skolen tar dialogen videre med elevrådet på dette temaet, samt 
synspunkter på fysiske og digitale lærebøker. 
 

3. 
 

Status trafikkvakter 
 
På rødt nivå enes vi om tidspunkt for trafikkvakt 08.45 – 09.00. 
 
Ansvarsuker: 
Uke 18 – 4C 
Uke 19 – 5A 
Uke 20 – 5B 
Uke 21 – 5C 
 
Når vi er tilbake på gult nivå kjører vi standard tider igjen; 
08.00-08.30 / 08.30-09.00. 
 

Lena/Alle 



4. 
 

Status natteravn 
Vandringslister vil oppdateres på skolens hjemmeside. 
 
Klassekontakter på ungdomstrinnet har ansvar for å fordele 
vandringskvelder på samme måte som trafikkvakter. 
Viktig med en påminnelse f.eks. på klassens FB-side, tett opptil 
vandringstidspunkt, slik at det ikke glemmes. 
 

Natteravngruppa 

5. 
 

Status 17. maifeiring 
 
Digitale arrangementer! 
Følg «17.mai – Lambertseter skole» på FB. 
 

4. trinn 

6. 
 

Verv på valg denne våren 
➢ Leder 
➢ Kasserer 
➢ Ett styremedlem 

 
Spørsmål om man må være klassekontakt i tillegg til et styreverv. 
Det må man ikke, og det er gjerne en fordel å være fristilt fra 
rollen som klassekontakt når man har et styreverv. 
 

Ta kontakt om et verv i styret er av interesse!       
 

Styret/Alle 

7. 
 

Eventuelt. 
 
Spm. til manglende varmtvann på 2. trinns toaletter, samt om det 
er mulig med papir i stedet for lufttørrer for håndtørk. 
Skolen tar dette med vaktmester. 
 

Alle 

 

 

 

 


