
Referat FAU-møte 1. juni 2022 (Lysejordet skole) 
Referent: Kristine Seeberg, 1C 

Til stede: 

Sak # Beskrivelse Videre oppfølging 

1 Driftsstyremøte 
Avholdt 31. mai.  
Deltakere fra ledelsen ved skolen og 
utdanningsetaten som passer på at skolen går i 
riktig retning. Driftsstyret trenger ny leder, og 
dette ble det orientert om i FAU 

 
 
 
 
 

2 Skolemiljøutvalg (SMU) 
En representant fra FAU til SMU må velges og 
meldes til skolen innen skolestart. 

FAU 

3 Skolens økonomi 
Rektor orienterte:  
Budsjettåret startet med et underskudd på 1,9 
mill. kroner. Skolen fokuserer på å spare penger 
og har blant annet sett på vikarbruk og lisens for 
bruk av elektronisk hjelpemidler. Vil også se på 
leirskoleavtalen som er dyr. Økonomien går i 
riktig retning. 
 
AKS går veldig bra og det er flere betalende 
elever enn før. 

Skolen 
 
 
  

4 Storforeldremøtet med Kjerstin Owrem 
(mobbeombud) 
Ca. 100 foreldre deltok. Flere bør få muligheten 
til å høre henne, og det undersøkes om hun kan 
komme tilbake til høsten. Varsel bør gå ut i god 
tid i forkant. 

FAU/rektor 

5 Oversikt over oppgavene til foreldrekontakter 
og FAU-representanter 
Skjema lages og formidles til foreldrene ved 
skoleårets begynnelse med fokus på hvilke 
oppgaver som ligger til rollen og hvorfor de er 
viktige.  

FAU/rektor 

6 Regler knyttet til iPad og Teams 
FAU etterlyste retningslinjer for elevenes bruk av 
iPad og Teams. 
 
Skolen skal sørge for at alle innehar nødvendig 
kompetanse til å ta i bruk læringsmidler i 
undervisningen. 

Skolen 

7 Lekser 
Skolen blir ikke leksefri, men de diskuterer hva 
slags lekser som skal gis og hvordan, inkludert 
leksehjelp. 

 

8 Utskifting av kontaktlærere  



Rektor redegjorde for at det er naturlig med et 
bytte i løpet av syv år, men noen klasser har hatt 
mange kontaktlærere. 4. trinn har hatt mye 
utskifting.  

9 17. mai 
Foreldre i 2. og 5. klasse oppsummerte arbeidet 
med årets 17. maiarrangement med fokus på 
suksessfaktorer. Gruppen går igjennom årets 
arrangement og rydder i listen/malen med 
oppgaver og på lageret med ting for å gjøre det 
lettere for dem som skal arrangere 17. mai neste 
år. 
 
Årets omsetning var på ca. kr. 61 000. 
Utlegg var på ca. kr. 16 000. 
 
Diskusjonen om bytog/folketog vil bli tatt opp 
med skolen neste skoleår. 

FAU v/2. og 5. trinn 

10 Nye FAU-medlemmer til høsten 
Legges til Facebook-gruppen med info fra 
nåværende representant om nytt medlem fra 
den enkelte klasse. 

FAU 

 

 

 

 

 


