
 

Referat fra FAU-møte 09.05.2016  

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

Antall til stede: 19 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

 Skolen jobber med forberedelser til 17. mai og håper det blir et stort tog med elever 

fra Lysejordet også i år. 

 Neste år ser det ut til å bli færre elever på 1. trinn enn tidligere antatt. Per i dag er det 

88 elever som er skrevet inn, men erfaring tilsier at dette tallet vil endres. Det er der-

med foreløpig uklart hvor mange klasser det vil bli til høsten, og klasselistene vil mest 

sannsynlig ikke sendes ut før i august.  

 Det har blitt avholdt Connect-disco på skolen: et fint og populært arrangement for 5.-

7. trinn. 

  

2. Godkjenning av referat fra møte 1. mars 2016 

Referatet ble godkjent uten kommentarer 

 

 

3. FAU-leder informerer 

Møte i skolegruppe F, 18. april 2016 

Tone Tennfjord, områdedirektør i utdanningsetaten orienterte om høringsprosess vedr. nye 

skolegrenser. Det ble også orientert om resultatene fra brukerundersøkelsen på AKS og elev-

undersøkelsen. Skolene i dette området ligger over gjennomsnittet og det er som forventet. 

Lysejordet fikk positiv omtale for tilbud og dekningsgrad på AKS. Enkelte andre bydeler set-

ter i gang prøveprosjekt med gratis halvdagsplass på AKS grunnet lav dekningsgrad. 

 

Kakesalg 

Kakesalget har de siste gangene tatt av med mye pynting av kakene. FAU anmoder alle for-

eldre om å moderere seg når det kommer til pynting av kaker. FAU vil i tillegg utfordre elev-

rådet til å tenke kreativt rundt dette med innsamling av penger til et godt formål, og om disse 

pengene kan hentes inn på andre måter enn via kakesalg. 

 

4. Søknader om støtte 

Connect-disco 

FAU innvilger søknaden og støtter Connect-disco med 4 000 kroner 

 

Leirskole 6. trinn 

FAU innvilger søknaden og støtter leirskolen med 14 350 kroner. 

 

 

5. Temakveld 11. mai 

FAU inviterer alle foreldre til temakveld den 11. mai hvor temaet er «Hvordan vi snakker 

med barn og unge om nyheter» 

 



6. 17. mai-arrangementet 

Komiteen er i rute med arrangementet og jobber med å få på plass løsning med enten beta-

lingsterminal eller Vipps. Komiteen vil lage en mail med oppfordring til å møte opp på 17. 

mai-arrangementet som alle FAU-representanter bes om å sende ut til sine klasser.  

 

7. Fra de andre komitéene 

AKS-komiteen 

Komiteen hadde møte med AKS-ledelsen hvor AKS presenterte seg. I tillegg drøftet man sa-

ker som kom opp på FAU-møtet den 01.03.2016: deriblant bekymring rundt spilling av data 

på AKS, sikkerhet i AKS-tiden samt noen episoder knyttet til teater arrangert av elevene uten 

oppsyn/deltagelse av voksne. AKS var klar over disse problemstillingene og har tatt grep for å 

få bedre rutiner slik at man kan unngå slike episoder i framtiden.  

 

8. Eventuelt  

FAU får i blant henvendelser fra ulike private aktører som ønsker at man skal distribuere in-

formasjon om tilbud til elever ved skolen (sommercamps etc). Det ble vedtatt at FAU ikke 

skal sende ut slik informasjon/reklame til elever og foreldre ved skolen. 

 

Flere av garderobene å skolen er trange og med dårlige muligheter til å henge opp klær. FAU 

vil undersøke om det er mulig å søke AKS eller andre om midler til å utbedre skolens garde-

robesituasjon.  

 

 

Neste FAU-møte er 13. juni 2016  


