
 

Referat fra FAU-møte 18.11.2015  

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

Antall til stede: 20 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

 Utdanningsdirektoratet har lagt nye retningslinjer for deltagelse på gudstjenester i forbin-

delse med juleavslutning etc: heretter må man aktivt melde seg på gudstjeneste (alle får in-

vitasjon til dette). De som ikke melder seg på til å delta på gudstjeneste, får delta på en al-

ternativ samling på skolen.  

 

 Resultater fra nasjonale prøver 5. og 8. trinn viser at Lysejordet ligger godt over det nasjo-

nale snittet i både lesing og regning og også i engelsek (selv om resultatene her er noe sva-

kere enn for lesing og regning). Resultatene tyder på at Lysejordet er veldig gode på å løfte 

elever fra 5. til 8. trinn. Man ønsker å komme enda høyere opp også i de lavere trinnene. 

 

 Resultater fra «Medarbeiderundersøkelsen 2015» viser gode resultater på Lysejordet skole 

sammenlignet med gjennomsnittet for sone F (dvs. skoler i området Holmenkollen-Major-

stua). Lærerne trives på skolen og er fornøyd med arbeidsforhold og stolte av arbeidsplas-

sen sin. 

 

 Lekser: generelt gis det noe mindre lekser på Lysejordet i år enn tidligere år. Dette kan 

imidlertid variere fra trinn til trinn Hvis leksene medfører store problemer hjemme, går det 

an å ta kontakt med lærer og be om at leksene tilpasses eleven.   

 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet fra møtet 22.09.2015 ble godkjent uten kommentarer annet enn at man ønsket å få 

referatet tidligere. 

 

 

3. FAUs budsjett for skoleåret 2015/2016 

Regnskap for fjoråret fortsatt ikke levert. Følges opp videre. 

Forslag til budsjett ble gått gjennom. Ingen store endringer i fjorårets budsjett – med noen 

unntak: det ble vedtatt å redusere gaveutgifter samt at abonnementet på «Foreldrepulsen» sies 

opp da man ser at det har vært liten interesse for dette. Størrelsen på årets gave til skolen av-

gjøres etter at resultatet fra 17. mai-arrangementet er klart.  

 

 

4. FAU-leder informerer 

Høringsuttalelse endring av skolens inntaksområde (vedlegg) 

Skolens høringsuttalelse ble tatt til følge – det ble ingen endring av skolens inntaksområde. 

Skolen må dermed finne midlertidig løsning for å ta imot stort kull neste år. 

 

 



Møte for FAU-ledere i skolegruppe F, 19. november 2015 

FAU-leder informerte om agenda for møtet – referat kommer senere 

 

Driftsstyremøte 25. november 2015 

Saker som ble tatt opp i møtet: økonomirapportering, inntaksgrenser, nye retningslinjer for 

gudstjenester og resultater fra nasjonale prøver 

 

Brev fra aksjonsgruppe til Bymiljøetaten om farlig skolevei 

Det blir veldig glatt om vinteren på stien sør for slalombakken og en aksjonsgruppe har kon-

taktet Bymiljøetaten for å be dem om å brøyte og strø. Tilbakemeldingen har vært at dette 

ikke er noen vintervei og at man henvises til å gå opp på Vækerøveien. Aksjonsgruppen øns-

ker å følge opp saken og sende en ny henvendelse og har informert FAU om dette. 

 

Oppsummering temakveld 21. oktober 

Det var svært få foreldre som møtte opp. Noe av forklaringen kan ha vært kort varsel og dår-

lig informasjon i forkant av temakvelden.  

 

 

5. Skolegensere 

Ingen interesse fra FAU for å organisere salg av skolegensere. 

 

 

6. Fadderordning for familier med spesielle behov 
Enkelte familier kan ha behov for ekstra informasjon og støtte i en periode, f.eks. pga mang-

lende norskkunnskaper eller andre forhold. Det ble foreslått at FAU kunne ta initiativ til å 

opprette en «pool» av potensielle faddere (dvs. foreldre som melder seg frivillig til å delta i en 

slik ordning) som kunne stå som kontaktpersoner for de som måtte ha behov for slik støtte. 

Man vil jobbe videre for å se på mulige måter å organisere dette på.  

 

 

7. Valg av leder for driftsstyret for skolen 

Katinka Greve Leiner ble gjenvalgt som leder for skolens driftsstyre. 

 

 

8. Fra komitéene 

Trafikkomiteen: ønsker at FAU skal komme med en uttalelse om sykling på skolen. Komiteen 

vil følge opp dette. 

Temakomiteen: det var ønske om å fortsette med temakvelder en gang per semester. 

Infokomiteen: planlagt møte med nettredaktøren for skolens hjemmesider for å se hvordan in-

formasjon om/fra FAU kan gjøres lettere tilgjengelig 

17. mai-komitéen: vil gå igjennom masterplan/dreiebok for arrangementet på neste komité-

møte. 

 

9. Eventuelt  

Det var ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 

 

Neste FAU-møte er 28.01.2016 

Kommentert [MKO1]: Vibeke: her var det en av foreld-

rene som hadde et spørsmål om noe jeg ikke helt oppfattet – 

var det noe som het Kidsa koder e.l.? Men jeg oppfattet at 

dette ikke var så relevant og tenkte det kanskje var ok å ikke 

ta det med? 

Kommentert [VSR2]:  


