
 

Referat fra FAU-møte 01.03.2016  

Deltakere: foreldrekontakter 1.-7. trinn og rektor.  

Antall til stede: 20 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

Oppsummering av brukerundersøkelsen på AKS 

Lysejordet AKS har høyest belegg i sone F og gjennomgående blant de høyeste skårene i so-

nen. Resultatene fra undersøkelsen vil legges ut på skolens hjemmeside etterhvert. 

 

Sommerskolen i Oslo 

Gratis og veldig godt tilbud om sommerskole til alle elever i Osloskolen. Av de om lag 

70 000 elevene i Osloskolen, deltar 18 000 på sommerskolen. Brosjyre sendt hjem med ran-

selpost. Påmelding i uke 10. I år vil noen av kursene tilbys ved Lysejordet skole.  

 

  

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet ble godkjent uten kommentarer 

 

 

3. FAU-leder informerer 

Driftsstyremøte 2. mars 2016 

Agenda for møtet: Årsregnskap for 2015. Skolen i litt underskudd, mens AKS har gått med 

overskudd. Oppsummering av foreldremøtene. 

 

Årsmøte i Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU), 21. april 2016 

Ledige verv i styret i Oslo KFU – oppfordring til å nominere motiverte kandidater.  

 

Stormøte i Oslo KFU, 16. mars 2016 

Skoleledere og FAU-ledere i Oslo er invitert til møte med temaer integrering og elevers reg-

nekunnskaper. 

 

Helsesøster oppfordrer alle til å følge lusekampanjen initiert av Folkehelseinstituttet i uke 10. 

 

Helsesøster og sosiallærer inviterer til samtalegrupper for de skilsmissebarn på 3. og 4. trinn 

som eventuelt måtte ønske det. E-post om tilbudet er sendt hjem til elevene på de to trinnene.  

 

 

4. Reviderte vedtekter for FAU (stiftelsesmøte) 

Vedtektene revidert og vil legges på skolens hjemmeside. Foreningen FAU ved Lysejordet 

skole ble stiftet. Foreningen vil registreres i Brønnøysundregisteret.  

 

 

 

 



5. Sykle til skolen – forslag til anbefalinger 

Fra august 2015: «Endring i forskrift til opplæringsloven §12 – 1 av 20.august 2015 gir for-

eldrene rett til å bestemme når deres barn kan sykle til skolen. Skolene kan fortsatt gi anbe-

falinger om sykling på skoleveien ut fra trafikksikkerhetshensyn.» 

 

Trygg Trafikk fikk mange henvendelser om dette i løpet av høsten og har laget en veileder til 

FAU og skoleledelse om vurdering rundt sykling til skolen. Trafikkomiteen har gått gjennom 

veilederen og vurdert den opp mot forholdene ved Lysejordet skole. På bakgrunn av dette, 

ønsker FAU å komme med en anbefaling vedrørende både sykling og sparkesykling til for-

eldre og elever ved skolen. Denne anbefalingen vil sendes hjem med ranselpost samt legges ut 

på skolens nettside etter påske.  

 

 

6. Fra komitéene 

 

Trafikkomiteen 

Det har vært befaring for å undersøke lysforholdene i området rundt skolen og det er nå be-

sluttet at dette skal utbedres. 

 

AKS-komiteen 

AKS-komiteen skal ha møte med AKS (alle baselederne) den 14. mars. Komiteen fikk inn-

spill til saker man ønsket skulle tas opp i dette møtet: 

1) Sikkerhet i AKS-tiden.  

2) Elevgrupper på AKS bør ikke få styre aktiviteter helt uten veiledning av voksne.  

 

17.mai-komitéen 

I rute med tanke på 17.mai-arrangementet på skolen. Egen informasjon vil sendes ut snarlig til 

1. trinn for å gjøre arrangementet kjent for de som kanskje ikke kjenner opplegget fra før.  

 

 

7. Eventuelt  

Det var ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 

 

Neste FAU-møte er 9. mai  


