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Referat fra FAU-møte 08.04.2019 

Deltakere: FAU-representanter 1-7.trinn, FAU-leder og referent 

 

1. Orientering fra aktivitetsskolen 

FAU hadde invitert leder for aktivitetsskolen, Jonas Ahsan Edvardsen, til å gi en orientering om akti-

vitetsskolens aktiviteter basert på spørsmål fra FAU. Spørsmål og svar er oppsummert nedenfor.  

a) Spm. om det pedagogiske tilbudet til AKS:  

AKS jobber etter den nye rammeplanen for aktivitetsskolen i Oslo (https://ila.osloskolen.no/siteas-

sets/aktivitetsskolen/dokumenter-aks/2018-rammeplan-for-aktivtetsskolen-i-oslo.pdf) der fokus er på 

4 temaområder:  

o Natur, miljø og bærekraftig utvikling  

o Kunst, kultur og kreativitet  

o Fysisk aktivitet  

o Mat og helse 

Det er disse fire målområdene baseledere i samarbeid med aktivitetsledere planlegger aktiviteter og 

kurs ut ifra.  

 

På de yngre trinnene er alle aktiviteter initiert av en voksen. Elevene velger selv hvilke aktiviteter de 

ønsker å delta i. På de eldre trinnene er det enda mer elev-medvirkning.  

 

Det jobbes mye med samarbeidet mellom skole og AKS. For å sikre en sammenheng mellom skole og 

aktivitetsskole er baseleder inne i alle klasser en gang i uken. I tillegg har alle baseledere «trinntid» 

med lærere på hvert trinn for å samordne tema i undervisning og AKS.  

 

Av 106 skoler ligger Lysejordet på 4.plass ift. samarbeid mellom skole og AKS. 

 

Bredden i aktivitetstilbudet på Lysejordet er på førsteplass blant Osloskolene. AKS vil gi mer informa-

sjon om aktivitetstilbudet og synliggjøre det som gjøres på AKS’ hjemmeside fremover.   

 

b) Spm. om mulighet til bedre koordinering mellom AKS sine aktiviteter og de andre store ak-

tørene som f.eks. Ullern fotballklubb 

AKS mistet mange elever til de eksterne tilbudene og har derfor valgt å tilby samme type aktiviteter 

som elevene har funnet eksternt f.eks. futsal, taekwondo og turn. Tanken er at elevene på AKS skal 

kunne gjøre de samme aktivitetene innen klokken 17.00 uten å betale noe ekstra, og være et alternativ 

til elever som evt. ikke ønsker å satse like mye. Timeplanen for AKS-aktiviteter er et stort puslespill 

som legges hver høst for hele året. Det er umulig å i tillegg tilpasse denne til eksterne aktørers timepla-

ner da disse også endrer seg årlig.  
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c) Spm. om overholdelse av ballbingetiden for hvert trinn 

FAU informerte om at elever meldte om en skjevfordeling i bruken av ballbingen mellom trinnene. 

AKS har organisert det slik at alle trinn skal ha en fast dag med ballbingen.  

 

➢ AKS leder vil sørge for at det henges opp en godt synlig oversikt over ballbingetid slik at ele-

vene enkelt kan se og følge denne.  

 

d) Spm. om muligheten for at ikke aktiviteter i gymsal legges sent på dagen.  

AKS har forståelse for at det er ønskelig at flere aktiviteter legges tidlig på dagen, men det handler om 

gymsalplass og hvordan kabalen går opp mellom alle aktivitetstilbud.   

 

e) Spm. om muligheten for enda bedre kommunikasjon med foreldrene om aktivitetene på 

AKS og hva som blir gjort 

AKS vil fremover oppdatere websiden mye mer for å informere voksne om hva som skjer, i tillegg til 

epost. I elevundersøkelsen ønsket flertallet av foreldre at AKS sender informasjon på epost. På enkelte 

trinn har AKS nå hatt en prøveordning med informasjon på e-post og link til bilder på dropbox. Dette 

fungerer godt og vil bli videreført til de andre trinnene.  

 

f) Spm. om alpintilbudet via AKS 

FAU ga en tilbakemelding på at nivåinndelingen av barna på kurset ikke var god nok, og at tilbudet 

ikke er godt nok for de som allerede kan stå alpint. Det savnes en mulighet til å gi tilbakemelding til 

Tryvann om dette. Det er ikke AKS som organiserer kurset, dette er satt ut til Tryvann skiskole.  

➢ AKS vil gi Tryvann et innspill om å benytte evalueringsskjema for å sikre tilbakemeldinger.  

 

g) Spm. om sikkerhet i utetiden på AKS 

FAU fra førstetrinn formidlet en utrygghet i forhold til om det er tilstrekkelig med voksne som passer 

på elevene i utetiden, og melder om at foreldre har opplevd at AKS ikke vet hvor barna er ved henting. 

AKS svarte at det er en utfordring å ha full oversikt over alle barn til enhver tid, men at hvert trinn har 

stort sett hver sin del av skolegården. I utetiden er ansatte bevisste på å ha overblikket på elevene som 

er ute.  

 

h) Spm. om klær som blir borte på AKS/skolen  

Det er svært mye klær som glemmes igjen av elevene og ender i glemmekassen. Det er mye klær som 

ikke er navnet. FAU foreslår å ta opp med skolen om de kan ha en konkurranse om å rydde i glemme-

kassa og vil foreslå dette for rektor.  

➢ FAU-leder følger opp forslaget med rektor.  

 

FAU takket Jonas for oppmøte og god orientering😊  
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2. Ang. sperring på googlesøk på skole-iPads 

Noen FAU-representanter orienterte om en hendelse der elever hadde søkt på internett på sin skole-

iPad og fått opp pornografisk innhold. Da skolen ble informert om dette ble det reagert raskt og lagt 

inn en sperre på Safari på alle iPads.  

 

FAU ønsker en dialog med skolen om hvordan skole og foreldre kan bidra til å lære elevene nett-

vett/kritisk sans og håndtering av det elevene kan oppleve av «voksent» innhold på sin iPad/telefon.  

 

➢ FAU-leder følger opp dette videre med rektor.  

 

3. Facebook 

For å sikre bedre informasjonsdeling, opprettes det en egen Facebookgruppe for FAU-representanter 

på Lysejordet. Gruppen heter: «FAU medlemmer Lysejordet skole». Alle FAU-representanter 

bes om å melde seg inn i gruppen (søk opp gruppen og be om å bli medlem).  

 

4. Nytt fra FAU-komiteene:  

 

• Sosiale medier og spill - komiteen: FAU har fått en tilbakemelding fra skolen om deres 

standpunkt knyttet til aldersgrenser på SoMe og spill: Skolen mener på et generelt grunnlag at 

foreldre skal forholde seg til aldersgrensene på sosiale medier og spill.  

 

• Nytt fra 17. mai komiteen: Alt er under kontroll med planleggingen av 17-mai arrangementet 

på skolen.  

 

• Nytt fra tema – komiteen: FAU pleier årlig, i samarbeid med skolen, å arrangere en tema-

kveld for foreldre. Forslag på tema for høstens temakveld er enten mobbing/relasjoner mellom 

barn eller en litt ny vinkling på sosiale medier tematikk; hvordan skal vi håndtere det når det 

går galt på SoMe?  

➢ Komiteen fikk go fra FAU for å følge opp temaene videre og jobbe med å få opp et 

konkret forslag til neste møte.  

 

• Nytt fra trafikk – komiteen: Komiteen har ingen konkrete saker per i dag og vil undersøke om 

det er noen saker fra tidligere som burde følges opp.  

➢ FAU-leder vil sjekke i tidligere referater om det er noen konkrete saker som burde føl-

ges opp fra tidligere.  

5. Eventuelt:  

- FAU-representant for 7.klasse melder om at avslutningsarrangement for 7. klasse er i rute. 

Det er kjøpt inn litt ekstra pynt som kan brukes i årene fremover. Dette blir lagret i en 

boks på 17.mai-rommet.  

Neste møte er 20.mai 2019 klokken 19.00 – 20.15.  


