
 

Referat fra FAU-møte 3.5.2017  

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

Til stede:  18 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

1. Rektor informerer 

Rektor redegjorde for skolens resultater på Foreldreundersøkelsen. For Lysejordets vedkom-

mende var svarprosenten 66 %. Det var første gang Osloskolen hadde gjennomført denne ty-

pen undersøkelse. Skolen hadde fått begrenset med rettledning på hvordan resultatene skulle 

tolkes og følges opp lokalt. Ei heller hadde skolen fått sammenlikningsgrunnlag fra resulta-

tene på andre skoler i Oslo. Rektor var derfor litt avventende til Utdanningsetatens forvent-

ninger til oppfølging og til hvordan best informere hele foreldregruppen om resultater og opp-

følging. Det ville f.eks. være relevant å se resultatene fra Foreldreundersøkelsen opp mot re-

sultatene fra Elevundersøkelsen og Medarbeiderundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen ville 

også bli presentert på neste Driftsstyremøte. Flere av FAU-representantene ga tilbakemelding 

på at en del av spørsmålene var litt utydelige/tvetydige/vanskelige å besvare. Flere mente at 

kvaliteten på undersøkelsen ville øke om man inkluderte fritekstsvar/kommentarfelt i under-

søkelsen.  

 

Basert på et par innspill fra foreldregruppen med spørsmål om hvordan barnas sikkerhet ble 

ivaretatt i barnetoget, ble det også en diskusjon rundt 17. maifeiring og sikkerhet. Rektor for-

talte at det ville bli avholdt et eget informasjonsmøte 15. mai for de foreldre som skulle led-

sage skolens elever i toget. Informasjon fra Oslo kommune og politiet ville videreformidles i 

dette møtet. Det var enighet i FAU at man ønsket en så høy deltakelse i toget som mulig, at 

man måtte stole på beredskapsopplegget i regi av kommunen, men at deltakelse i toget selv-

sagt var frivillig.  

 

2. FAU-leder informerer 

FAU-leder informerte om innvielsen av vennebenkene som FAU hadde gitt penger til. Den 

høytidelige innvielsen fant sted fredag 21. april og inkluderte snorklipping, taler og sang (se 

for øvrig innlegg på skolens FB-side). 

 

FAUs gave til skolen for innkjøp av 4 sløydbenker (jf beslutning på forrige FAU-møte) var 

også blitt meget godt mottatt av skolen. Skolens sløydbenker er fra skolen åpnet i 1978 og har 

betydelig slitasje. AKS så nå på muligheten til å bidra inn i et spleiselag slik at man fikk byt-

tet ut så mange benker som mulig til skolestart høsten 2017. FAU ville avvente resultatet fra 

årets 17.mai-arrangement for eventuelt å innvilge midler til innkjøp ytterligere 4 benker over 

sommeren. 

 

3. Fra møte i SMU (skolemiljøutvalget)  

Trine Horgen (3A) som er SMU-representant var ikke tilstede. Punktet utsettes til neste møte. 

 

4. Ledige FAU-verv 

Både leder, sekretær og økonomiansvarlig sto på valg for den neste to-årsperioden. Valgkomi-

téen hadde kommet fram til sin innstilling og foreslo Anne Britt Horn Hansen som sekretær 



og Jon Einar Lunde som økonomiansvarlig. Nåværende leder Vibeke Rysst-Jensen hadde sagt 

seg villig til å ta ett ekstra år for å sikre noe kontinuitet i FAU-styret.  

 

 

5. Status fra komitéene 

17.mai-komitéen var i rute og var godt forberedte på gjennomføringen av arrangementet, uav-

hengig av værmeldingen.   

 

Temakomitéen jobber med tema og konsept for neste temakveld (trolig i september-oktober). 

Barns selvfølelse og egenverdi blir tema.  

 

AKS-komitéen hadde hatt møte med AKS-ledelsen og alle baselederne for en bred gjennom-

gang av status. Eget foreldremøte for 4. trinn om høstens opplegg på Klubben ville organise-

res. Man ville fortsette med redusert oppholdsbetaling for alle på Klubben. 

 

6. Eventuelt 

Det kan bli aktuelt med ytterligere ett FAU-møte før sommeren. Dette avklares etter 17. mai. 

 

Da det er få klasser som har valgt FAU-representant for neste skoleår, vil man ikke sannsyn-

ligvis ikke få valgt nye representanter før på høstens foreldremøter. Det vil derfor være slik at 

nåværende FAU-representanter vil måtte møte på høstens første FAU-møte i månedsskifte au-

gust/september.  

 

 


