
 

Referat fra FAU-møte 14.3.2017  

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

Til stede: 20 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

1. Rektor informerer 

Rektor redegjorde for skolens/driftsstyrets høringssvar til Deloitte-rapporten om ressursforde-

lingsmodellen for Osloskolen. Det er store forskjeller i ressurser som tildeles skolene i Oslo 

og skolene i Oslo vest kommer dårligere ut økonomisk enn mange skoler på Oslo øst grunnet 

at mye av tildelingene er knyttet opp til sosiodemografiske forhold og antall minoritetselever 

ved den enkelte skole. Rektor trakk spesielt fram at Deloitte skriver at stramme budsjetter ved 

mange skoler i Oslo vest medfører at skolene drives på randen av forsvarlighet. I sitt hørings-

svar hadde driftsstyret ved Lysejordet vektlagt at potten med midler som er satt av til barn 

med særskilte behov (tre diagnoser) ikke tilsvarer de reelle behovene som skolene har for 

kompensasjon.  

 

Rektor viste til vinteraktivitetsdagen 2017 som ble avholdt onsdag 1. mars i Sørkedalen i strå-

lende solskinn. Elevene gikk rundløyper av ulik lengde og kunne prøve seg på skiskyting og 

kulekjøring. Det var grilling av pølser, appelsiner og Kvikk Lunsj til deltakerne.  

 

Rektor fortalte om et pågående tiltak blant skolene i skolegruppe F kalt «kritisk venn». Lyse-

jordet er i par med Svendstuen skole. Den ene skolen (den kritiske vennen) besøker den andre 

skolen, deltar på noe undervisning, snakker med elever og ansatte og kommer så med forslag 

og spørsmål til den andre skolen. Så byttes rollene. Rektor mente at dette var et godt tiltak. 

 

Rektor informerte om at Foreldreundersøkelsen ville sendes ut 21. mars og oppfordret alle 

foreldre til å svare på undersøkelsen slik at skolen fikk et representativt resultat å jobbe vin-

dere med. Skolen ønsker å utvikle seg, men «det man ikke vet, kan man ikke gjøre noe med». 

 

2. FAU-leder informerer 

FAU-leder informerte om møte i skolegruppe F 18. februar på Huseby skole som er blant de 

aller største barneskolene i Oslo med 733 elever og 80 ansatte. På dette møtet var det blant an-

net et meget interessant ved ansatte på Glasshuset ved Nordberg ungdomsskole i Nordre Aker 

bydel. Glasshuset er et samarbeid mellom ulike etater i bydelen og huser miljøterapeuter, hel-

sesøster og psykolog vegg-i-vegg med Nordberg skole. Dette lavterskeltilbudet til ungdom er 

blitt omtalt som «gullstandarden» innenfor forebyggende arbeid for ungdom.  

 

3. Fra møte i SMU (skolemiljøutvalget)  

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

 

4. Økonomi  

På forrige møte innvilget FAU søknaden fra elevrådet om midler til innkjøp og maling av to 

vennskapsbenker (til sammen NOK 10 000). Grunnet svært innbringende 17.mai-arrangement 

i 2016 og at det ikke kom noen søknad fra skolen om støtte til et spesifikt tiltak, har FAU fort-

satt avsatte, utbrukte midler til gave til skolen. Etter forslag fra en av foreldrerepresentantene, 

hentet FAU fram en tidligere mottatt søknad om støtte til nyanskaffelse av sløydbenker. 



Sløydverkstedet på skolen benyttes både i kunst og håndverkstimene samt til aktiviteter på 

AKS. Sløydbenkene har ikke blitt byttet ut siden skolen var ny i 1978 og er derfor preget av 

slitasje. Det er totalt 16 slike høvelbenker som bør skiftes ut. En fullstendig utskiftning vil be-

løpe seg på NOK 70-75 000.  

 

FAU besluttet å innvilge midler til innkjøp av 4 sløydbenker med en opsjon på ytterligere 4 

benker over sommeren avhengig av resultatet fra 17.mai-arrangementet i år. 

 

 

5. Skolefoto 

Skolefoto har vært tema på flere FAU-møter de senere årene. Mange foresatte har vært mis-

fornøyde med kvaliteten på de bildene som nåværende fotograffirma har kunnet tilby. Skolen 

har benyttet samme firma i mange år, og det har vært uttalt ønske om at man forsøker noen 

andre. Av betydning er at tilbyder gir ut skolekatalog på papir. Dette er viktig både for elever 

og foresatte. 

 

Etter diskusjon ble det forslag om at man forsøker Lima Foto for skolefotograferingen høsten 

2017. FAU-leder formidler dette til skolens ledelse. 

 

6. Status fra komitéene 

17.mai-komitéen er i god gjenge. Det er behov for «giveaways» til tombolaen, og melding om 

dette vil sendes ut til alle foresatte. Det ble en diskusjon rundt oppstart av aktivitetene på 

selve arrangementet. Det har vært sedvane at aktivitetene ikke starter før korpset og borgerto-

get fra Ullerntoppen er nådd ned til skolen, og korpset har avsluttet sin underholdning. De se-

nere år har det imidlertid vært slik at aktivitetene er blitt satt i gang før toget er nådd skolen, 

noe korpset synes er synd. 17.mai-komitéen vil se på hva som kan gjøres logistikkmessig for 

å unngå for mye kø ved aktivitetene uten av aktivitetene starter før borgertoget er kommet til 

skolen.  

 

Temakomitéen jobber med neste temakveld. Forslag om at selvfølelse og egenverdi blant ele-

ver blir tema. Man jobber for å finne innleder/foreleser. 

 

Trafikkomitéen har vært i dialog med skolen knyttet til behovet for bedre belysning rundt sko-

len. Etter en forsinkelse knyttet til en innkjøpsordre, skal nå oppføring av utelys skje ila. et 

par uker. 

 

7. Eventuelt 

En foreldrerepresentant tok opp kakesalg og hvordan man eventuelt kan organisere salget slik 

at man kan begrenset skuffelsen hos de elevene som ikke får solgt kakene sine. Denne 

problemstillingen har vært opp i FAU tidligere. Det ble vist til at slik skuffelse er del av livet 

og at man heller bør ruste barna sine til å takle slike skuffelser. Det ble også foreslått t man 

eventuelt kunne be skolen innrette salget slik at elevene ikke solgte sine egne kaker, men at 

kakene selges i «fellesskap». 

 

 

Det neste FAU-møtet finner sted 3. mai 2017. 

 


