
 

Referat fra FAU-møte 17.10.2016  

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

Antall til stede: 18 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

Rektor informerte kort om skolens økonomi. Rammene for inneværende skoleår er veldig 

trange, og skolen må innrette seg etter et budsjett som er lavere enn i forrige skoleår. Blant 

annet betyr dette at skoleledelsen stepper inn som vikarer fremfor at det leies inn vikarer ved 

fravær blant lærerne. Noe av årsaken til den økonomiske situasjonen ligger i den fordelings-

nøkkel som benyttes for å tildele midler til den enkelte skole, hvor skolene i vår skolekrets 

ikke blir vinnerne. Rektor har varslet områdedirektør i Utdanningsetaten om situasjonen både 

muntlig og i brevs form. Skolen rapporterer jevnlig om den økonomiske situasjonen i Drifts-

styret. 

 

Rektor informerte om at leksehjelp er satt i gang for 5.-7. trinn, og at leksehjelp til 4. trinn er 

under vurdering/snarlig igangsetting. Skolen har valgt å rigge leksehjelpen ved hjelp av peda-

gogisk personale da dette hever kvaliteten på hjelpen som tilbys elevene.  

 

I etterkant av møtet presiserte rektor skriftlig at antall timer som tilbys av leksehjelp er i tråd 

med hva skolen er pålagt ihht opplæringslova, dvs. åtte timer leksehjelp pr uke. Leksehjelpen 

fordeler seg på to timer for 5., 6. og 7. trinn (mandag og torsdag), én time for 4. trinn (tors-

dag) og én time til elever med spesielle behov. Tilbudet er identisk med antall timer som da 

man benyttet assistenter til leksehjelpen. 

 

Rektor videreformidlet også en beskjed fra Elevrådet som har fremsatt ønske om å få sette 

opp en vennskapsbenk på skolen. Benken vil være et tiltak i beholde og videreutvikle et godt 

skolemiljø. FAU noterte seg ønsket og ba rektor videreformidle til Elevrådet at FAU gjerne 

mottar en skriftlig søknad som FAU kan ta stilling til.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 15.9.2016 

Referatet ble godkjent uten kommentarer 

 

3. Skolemelkordningen 

Det ble en fornyet diskusjon rundt skolemelk. FAU-leder har tatt kontakt med de andre sko-

lene i skolegruppe F for å undersøke hvordan andre skoler organiserer skolemelk. Resultatet 

er at det er sprik i hvordan skolene innretter seg. Noen skoler har ikke skolemelk, men de 

fleste har melkeordning gjennom www.skolemelk.no. Håndteringen av melken på skolen 

håndteres på de fleste skolene av én av skolens ansatte (vaktmester, rengjøringspersonell eller 

kontormedarbeider). På flere av skolene betaler foreldrene til barn med melk for lønnen til 

den ansatte som håndterer melken. Dette kommer i tillegg til det som foreldrene betaler for 

selve melken.  

 

http://www.skolemelk.no/


Ledelsen på skolen har gått flere runder både med skolens ansatte og AKS for å se om det 

kunne være en ansatt som kunne på ta seg oppgaven med å håndtere melken. Det har ikke lyk-

tes. 

 

Kort oppsummert må derfor FAU stå for å leie inn en person for å håndtere melkeordningen 

på skolen (mottak, fordeling og vasking av kjøleskap mm). Hvor mye hver enkelt melkedrik-

ker må betale vil avhenge av hvor mange som er med på melkeordningen og på hva slags per-

son som man får hyrt opp til å gjøre jobben (ca ½ time pr dag). Tall fra andre skoler viser at 

lønn/sosiale utgifter for denne tjenesten beløper seg til 55-60000/år. I fjor var det 320 elever 

som hadde melkeordning på Lysejordet. 

 

Det ble besluttet at FAU sender ut en forespørsel til alle foreldre for å undersøke interessen 

for skolemelk når foreldrene også må dekke inn utgifter til personen som skal håndtere mel-

ken. 

 

4. FAU-budsjett for skoleåret 2016/2017 
Økonomiansvarlig la frem et forslag til budsjett for inneværende skoleår. FAU har relativt sett 

god råd i år grunnet et toppår omsettingsmessig for 17. mai-arrangementet i år.  

 

Budsjettet ble vedtatt. 

 

Det sto noe ubrukte midler på FAUs budsjett fra fjorårets budsjett som var avsatt til gave til 

skolen. Dette medfører at gaven til skolen, etter ønske fra skolen, blir overført i høstsemeste-

ret..   

 

5. Temakveld – Barnevakten 18/10-16 

Det arrangeres temakveld med Eivind Bergsjø fra Barnevakten 18.11.2016. Informasjonen ut 

til foreldre har vært mer omfattende enn ved temakvelden i fjor høst. Det er derfor forvent-

ning om at oppmøtet blir større enn i fjor. Alle ansatte ved skolen er invitert til temakvelden. 

 

6. Inndeling i komitéer 

Alle FAU-representanter deltar i en av komitéene som er nedsatt. Som sedvanlig inngår 2. og 

5. trinn i 17.-maikomitéen. Representantene for 7.trinn får ansvaret for 7.trinnsavslutningen. 

De andre representantene deles inn i de resterende gruppene, jf vedlagte oversikt.  

 

7. Sekretær for FAU for skoleåret 2016/2017 

Ingen av FAU-representantene meldte seg til vervet som sekretær. Valgkomitéen må derfor 

aktiveres for å finne en sekretær til FAU.  

 

8. Eventuelt 

Det ble reist spørsmål om kodekurs for 4. trinn. Lysejordet organiserer disse i AKS-tiden, 

noen som medfører at ikke alle elever får tilbudet gitt at ikke alle deltar på AKS. Etter nær-

mere undersøkelse viser det seg at bystyret har vedtatt at tilbudet om koding skal være en del 

av tilbudet i AKS-tiden. Det er elever fra videregående skole som kommer til AKS for å lære 

bort koding. Opplegget må derfor skje i AKS-tiden ettersom kursholderne holder kurs etter at 

egen skoledag er ferdig.  

 

Det ble stilt spørsmål om foreldregruppen på 3. trinn kunne få lov til å gjøre en innsats for å 

utbedre toalettene i gangen på 3.trinn. Et strøk med maling ville trolig gjøre en god del for at 



toalettene skulle bli mer innbydende. Beskjed tilbake fra rektor, etter befaring, er at utbedring 

av disse toalettene vil settes på prioriteringsliste til Undervisningsbygg.  

 

Det ble igjen en diskusjon rundt FAU sin eventuelle bistand til mindre bemidlede familier 

som møter utfordringer når arrangementer organisert av foreldregruppen medfører egenande-

ler. Det er spesiell oppmerksomhet rundt dette i et par klasser. Det ble en fornyet diskusjon 

om FAU skulle sette av en pott med en form for søknadsrutine/tildelingskriterier. Det blie 

ikke enighet om opprettelse av en slik pott, men man landet på at kommunikasjonskomitéen i 

første rekke skriver inn et avsnitt i Foreldreguiden om slike arrangementer. Føringen fra FAU 

bør være at arrangementer i regi av foreldregruppene bør være lavkost slik at alle kan ta seg 

råd til å delta.  

 

9. Neste møte 

Neste og siste møte i FAU i dette kalenderåret finner sted mandag 28.11.2016 kl. 1900-2030.  

 

 


