
 

Referat fra FAU-møte 17.9.2018  

Deltakere: 20 FAU-representanter 1-7.trinn, tidligere leder, sekretær og rektor 
 

1. Rektor informerer  

 

- Styrking av lærertetthet på skolen: Lærerreformen har gjort det mulig for Lysejordet 

skole å få ytterligere 2 årsverk i år sammenlignet med i fjor. Det har blitt brukt for å styrke 

lærertetthet på 1 og 2 trinn. Generelt velger skolen å ansette flere barnevernspedagoger 

enn assistenter, da dette gir mer kontinuitet og verdi for helheten.  

- Skolestart: Det har vært en rolig og fin oppstart på det nye året. Elevrådet er i gang, og 

elevene viser stort engasjement!  

- Rektor takket av tidligere FAU-leder Vibeke Ryssing-Jensen som har hatt vervet i 

mer enn 8 år.  

 
2. Valg av ny FAU-leder – FAU trenger kandidater som kan være interessert 

Siden våren 2018 har FAU jobbet for å få på plass en ny leder til FAU som tar stafettpinnen 
videre etter Vibeke Ryssing-Jensen.  
 
Det er dessverre ingen som har meldt sin interesse for kandidaturet og FAU står nå 
uten leder. Vi oppfordrer alle foreldre som kan være interessert i å lede FAU f.o.m. 
høst 2018 – vår 2020 om å melde seg til sin FAU-representant i klassen – og håper å få 
meldt inn kandidater til neste FAU-møte.  
 

3. Temakveld til høsten om nettvett – hold av 14.november klokken 17.00!  

FAU arrangerer temakveld for alle foreldre om Nettvett i regi av Barnevakten.no. Vi håper så 
mange som mulig av foreldrene møter opp – da dette er et tema som engasjerer mange. 
Samme dag vil det holdes kurs for elevene i 3 & 4 trinn, samt 5 – 7 trinn.  
 
FAU-representanter vil legge ut informasjon på klassens Facebook.  
Se også invitasjon til arrangementet vedlagt.   
 

4. Økonomi og gave til skolen  

FAU sin inntektskilde er fra 17.mai arrangementet på skolen som 2. og 5. trinn er ansvarlig 
for å organisere hvert år. Per i dag har FAU ca. 40 000 NOK som kan gis som en gave til 
skolen. I fjor sponset FAU nye sløydbenker som skolen hadde ønsket seg.  
 
I år ønsker FAU å støtte innkjøp av høyttaler som gjør det mulig for elevene å høre 
sanger/taler på fellesarrangementer i skolegården (på fellesarrangementene til nå har høyt-
talerne vært vendt mot foreldrene i skolegården, slik at ikke elevene hører det som blir 
sagt/sunget). FAU ønsker også å støtte utstyr til TL-rommet og det skolen ellers måtte ha be-
hov for (skolen har spilt inn sløydbenker, symaskin og el-piano).  
 
 



5. 7.klasse avslutning:  

FAU ber skolen om å sette dato for 7.klasseavslutningen og beslutte hvordan avslutningen 
skal organiseres. Årets kull har svært mange barn og erfaring viser at det er vanskelig å få 
plass til alle elever og foreldre i gymsalen på en gang. Forslag fra FAU er f.eks. at elevene 
holder to forestillinger, der foreldre fra 2 klasser av gangen deltar på her sin forestilling.   
 

6. Eventuelt 

 

- Juletreet i skolegården i desember: Tidligere år har juletreet i skolegården blitt hogget 

ned om natten av noen vandaler i løpet av desember. FAU diskuterte hva som skal til for 

at juletreet ikke blir hogget ned i forkant av juleavslutningen i år. Flere forslag ble vurdert, 

blant annet at treet i år blir satt opp på selve dagen for juleavslutningen i skolegården. 

FAU tar det videre i dialog med skolen.  

 
- Skolemelk: Skolemelk-ordningen på skolen ble avviklet fordi det ble utfordringer med or-

ganiseringen av ordningen på skolen. Det ble spilt inn at det har blitt mye enklere å ad-

ministrere ordningen nå enn før, og foreslått at dette settes opp som et tema til diskusjon 

på neste møte.  

 

- Skolens håndtering av krenkelser: En representant på 1. trinn stilte spørsmål om skolen 

har informasjon om hva foreldre skal gjøre og skolens aktivitetsplikt ift krenkelser, spesi-

elt i tilfeller der man ikke synes det er enkelt å ta opp med kontaktlærer. Rektors over-

ordnete tilbakemelding er at foreldre må da henvende seg til skolen – enten ved kontakt-

lærer eller rektor.  

 
- Dårlig lydisolering mellom klasserom på 2.trinn: Representant fra 2.trinn meldte inn be-

kymring fra foreldre i 2.klasse om det er veldig lytt mellom klasserommene til 2.klasse, 

slik at barna på bakerste benk hører støy fra det andre klasserommet – og at dette går 

utover læringsmiljøet. Innspillet er sent videre til ansvarlig lærer for 2.trinn for oppfølging.  

 

Neste møte er satt til mandag 5.november klokken 19.00 i personalrommet på skolen.   
 


