
Referat fra FAU-møte 18.04.2018 

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

Til stede: 16 av 22 representanter. 7. trinn var ikke representert grunnet kollisjon med foreld-

remøte på Bjørnsletta skole. Møtet var vedtaksdyktig. 

1) Rektor informerer  

• Skolebudsjettet 

Den nye lærernormen «Lærerløftet» har medført at skolen har fått ekstra midler tilført 

slik at det ser ut til at skolen ikke trenger å si opp ansatte slik den ville ha måttet gjøre 

etter kuttene i driftsbudsjettet annonsert i januar.    

• Skolestart 

Det blir tre paralleller ved skolestart 2018. Holmen skole som åpner til høsten har 

medført noen endringer i skolegrenser mellom barneskolene i området.  

• 17.mai 2018 

Lysejordet skole går som skole nummer 59 i 17.mai-toget i år. Det er skoledag 18.mai 

selv om dette er en inneklemt fredag mellom 17.mai og pinsen.  

 

Borgertoget ledet an av Lysejordet skoles musikkorps går i år en kortere løype fra 

Bjørnsletta til Lysejordet (starter ikke på Ullerntoppen som tidligere). Arrangementet 

på skolen starter når borgertoget er kommet til Lysejordet skolen kl 1530. 

 

2) FAU-leder informerer – valg av FAU-leder og leder av skolens driftsstyre (DS) 

 

På neste FAU-møte i juni skal det velges ny leder av skolens driftsstyre (DS) og ny leder 

av FAU. Begge verv er for 2 år. Oppnevning til DS gjelder to kalenderår, mens for FAU-le-

dervervet følger skoleår.  

 

Driftsstyret (DS) er skolens høyeste organ (kan sammenliknes med styret i en bedrift). DS le-

des av en valgt representant for skolens foreldregruppe og er et besluttende organ. Alle par-

tene på skolen er representert i DS, dvs. en representant for ledelsen (rektor), en representant 

for skolens ansatte og en representant for AKS-ansatte. FAU-leder er representant og er sted-

fortreder for DS-leder. I tillegg oppnevner bydelen politikere til DS. DS utaler seg bl.a. om 

budsjett og strategiske planer for skolen, bygge- og vedlikeholdssaker samt holdes informert 

om generell drift av skolen. DS møter ca. 4 ganger i året. 

 

FAU-leder har sammen med sekretær og økonomiansvarlig et ansvar for ledelse av FAU på 

skolen. Dette innebefatter møteledelse og kontakt med skolens ledelse. FAU-leder kan også 

involveres i enkeltsaker, men dette er ikke så vanlig. FAU-leder sitter fast i skolens driftsstyre 

og er vara for leder av driftsstyret.  

 

Nåværende leder av DS (Katinka Greiner) har sittet i to perioder og har etter skoleåret 

2017/2018 ikke lenger barn på Lysejordet. Hun må derfor erstattes fra januar 2019. 

 

Nåværende leder av FAU tar etter 8 år i FAU ikke gjenvalg.  

 



3) FAUs økonomi   

 

Økonomiansvarlig Jon Einar Lunde redegjorde for FAUs økonomi. FAU hadde pr. dags dato 

78 000 kr på konto. Det var imidlertid satt av en beløp på ca. 13 000 kr gitt at Rema1000 selv 

etter purringer ikke hadde presentert faktura for innkjøpe til 17.mai-arrangementet i 2017. 

(Denne faktura dukket imidlertid opp dagen etter FAU-møtet).  

 

Det ble enighet om å invitere skolen til å komme med et ønsket formål for FAU sin gave i 

2018. Man diskuterte gave i størrelsesorden 30 000 kr, men endelig beløp måtte avvente re-

sultatet av 17.mai-arrangementet i 2018. Saken besluttes på FAU-møtet i juni 2018.  

 

4) Informasjon/profilering av FAU på skolens hjemmeside 

 

Det ble diskusjon om synlighet av FAU-saker på skolens hjemmeside og om eventuelt ytterli-

gere informasjonsaktivitet ut på hjemmesiden ville kunne bidra til flere saker til FAU. De 

fleste klasser rapporterte om god dialog i sine klasser omkring FAU, men at få saker eller 

spørsmål ble meldt inn til FAU-representantene. Det ble besluttet at man ikke på nåværende 

tidspunkt trengte å sette i gang vesentlige endringer. Saken kan eventuelt løftes av et nytt 

FAU til høsten. 

 

 

 

6) Eventuelt 

  

Foreldrebidrag (400,-) til leirskole på 6. trinn ble tatt opp som sak. Gitt at skolen ikke kan 

kreve slike bidrag er bidrag frivillig, men det ble rapportert fra klassene at det ikke opplevdes 

som frivillig å bidra. Det var blitt oppfordret til at elevene skulle jobbe for bidraget, men alt i 

alt ble det jo et bidrag fra foreldre til turen. FAU har i alle år satt av midler til leirskolestøtte, 

men hadde ikke mottatt noen søknad fra årets 6. trinn.  

 

Det ble besluttet å ta kontakt med skolen for avklaring rundt foreldrebidrag og FAU-bidrag. 

På spørsmål til skolen ble følgende svar mottatt: 

 

Foreldrebidraget er noe som har vært i flere år, dette har hele tiden vært frivillig. Skolen opp-

fordrer til at elevene må "jobbe" for pengene hjemme, som en slags sparing. Beløpet det har 

vært snakk om har variert noe fra år til år avhengig av leirskolested og opplegget der. Jeg vet 

at Oksenøya var noe billigere enn Brennabu, men at det også har vært ganske stor forskjell 

på det pedagogiske opplegget på de to leirskolene. I 2015 og 2016 var foreldrebidraget 200kr 

i 2017 var det 300kr. Tidligere var også melkeordningen med på å bidra med 100kr per elev, 

dette ble dekke inn av skolen da melkeordningen bortfalt.  

 

Jeg har snakket med trinnleder på 6. trinn og hun sa at de har vært tydelige på at dette er fri-

villig, men at elevene har blitt oppfordret til å gjøre en innsats. Hvis mange familier velger å 

ikke bidra, vil skolen dekke det inn. Vi mener at leirskolen er viktig del av 6.klasse, og vi øns-

ker et så godt som mulig opplegg der. I så fall ville vi ha måtte ompostere noe midler i bud-

sjettet for å dekke det inn, men det har hittil ikke vært nødvendig.   

 



Jeg er ikke sikker på hvorfor det ikke har vært sendt inn noen søknad til dere i år, takk for at 

du gjorde meg oppmerksom på det. Anne Marte (trinnleder) sa da jeg snakket med henne tid-

ligere i dag at hun skulle sende inn en søknad til dere. Bidraget fra FAU er noe skolen setter 

stor pris på!  

 

 

Neste møte er berammet til 5. juni kl 1900-2030  

 

 


