
 

Referat fra FAU-møte 20.11.2017  

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

Til stede: 18 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

1. Rektor informerer 

 

• Budsjett for 2018 

 

Rektor redegjorde for ny ressursfordelingsmodell foreslått av bystyret for Osloskolene som 

går bort fra «stykkprisfinansiering» per elev, og over til en modell der en større del av bud-

sjettet fordeles etter sosiodemografiske faktorer. Dersom modellen blir vedtatt, vil Lysejordet 

skoles budsjett reduseres med over 700 000 kroner f.o.m 1.1.2018 som ledelsen som opplever 

som dramatisk i et allerede presset budsjett.  

 

Konsulentselskapet Deloitte skrev i en rapport om ressursfordelingsmodellen i januar 2017 at 

Oslo vest skolene allerede driver «på grensen av det forsvarlige». Lysejordet sammen med 

flere andre vestkantskoler er blant skolene med lavest elevpris i byen. Ytterligere reduksjon i 

budsjett kan føre til at 1.5 – 2 stillinger må kuttes fra høsten og gir skolen et mindre hand-

lingsrom.  

 

Ris skole FAU har skrevet et opprop mot den nye modellen – der det vektlegges blant annet at 

modellen ikke tar høyde for barn at med behov for tilrettelagt undervisning er jevnt fordelt 

over hele byen. FAU Lysejordet stiller seg bak oppropet med ønske om at teksten spisses mer 

og ga følgende innspill som bør vurderes:  

- Det er flere elever som har behov for en-til-en undervisning. Skole har allerede måtte kut-

tet budsjett for dette.  

- Alle barn har krav på nok lærere og tilrettelegging ift opplæringsloven. Lysejordet har al-

lerede fulle klasser og få lærere 

- Kan man utvide eller øke potten som utløser midler for barn som har ekstra behov for til-

rettelagt undervisning? 

 

- FAU-leder sender ut endelig opprop (etter en endringsrunde) til FAU før den går videre.  

 

- Det ble besluttet å sette en egen aksjonsgruppe for å se hva vi kan gjøre for å løfte saken 

videre før modellen vedtas i bystyret. Gruppen vil se videre på argumenter for en annen 

type fordeling, og vurderer å ta kontakt med interesseorganisasjoner, utdanningsforbundet 

etc.  

 

2. Toaletter 

3. klasse har fått nyoppussede toaletter. Mye av problemet knyttet til toalettene skyldes bruks-

feil og noe bøllete oppførsel, så skolen gjennomføres «dokurs» for alle elever på trinnet. Sko-

len ber om at foreldre også snakker om dovaner hjemme. Skolen gjennomfører også doin-

speksjoner jevnlig for å sikre gode forhold/hygiene.  

 



Det meldes om manglende vann i springen på toalettene for 2.klasse. Rektor er på saken. FAU 

melder om at det ikke er doring på toalettet til guttene i 6. klasse.  

 

3. Garderober 1. og 2. trinn 

Plassmangel og dermed trangt om plassen i gangene på 1. og 2. trinn har vært tatt opp i FAU 

tidligere. Det er trangest om morgenen i AKS-tiden ettersom både 1. og 2. trinn da benytter 

samme garderobe/gang. Mange klesplagg blir gjenglemt i denne garderoben. Forslag fra FAU 

er å engasjere elevene til å ha dugnad med opprydning i garderoben. Elevene vet som regel 

veldig godt hvilke klær som tilhører hvem og kan være gode hjelpere for å holde det ryddig 

og ha system. Rektor tar dette videre.  

 

4. Leksehjelp på AKS på 1.- 3. trinn  

Hvis det er ønskelig at skolen bruker tid på leksehjelp på AKS må det være et visst  

volum av elever som melder at de vil benytte seg av dette, fordi skolen vil da sette av AKS 

medarbeider(e) som ellers ville hatt ansvar for en annen aktivitet.   

 

FAU foreslår at klassekontakt undersøker om det er interesse for leksehjelp på 1.-3. trinn.  

 

FAU takket rektor for informasjonen og fortsatte med følgende saker:   

 

5. Foreldreundersøkelsen  

 

Det var første gang man gjennomførte en foreldreundersøkelse, og undersøkelsen hadde en 

rekke metodiske og tekniske svakheter. Svarprosenten på 62% kan skyldes en funksjonalitets-

feil som gjorde at enkelte kun fikk én undersøkelse, selv om man hadde barn på flere skoler. 

Det ble også kommentert at undersøkelsen kan tilpasses enda bedre for å hente ut mer rele-

vant og spesifikk informasjon, og gi rom for å kommentere enkelte spørsmål.  

 

Både skoleledelsen og FAU ser at det kan være nyttig å sette skole-hjem dialog som en tema-

tikk for FAU dette året. Målsetning er å styrke ytterligere samarbeid og dialog mellom skole – 

hjem. FAU foreslår å sette ned en gruppe som setter sammen forslag på/konkrete eksempler 

på hvordan dialogen og samarbeidet mellom foreldre og skole kan bli enda bedre. Følges opp 

på neste FAU-møte. 

 

17.mai  

Det er 2. og 5. trinn som har ansvar for å arrangere 17.mai til neste år, og det settes ned en  

komité med foreldre med ansvar for dette på første møte over jul. Både FAU-representanter 

og klassekontakter bør være med i komiteen.  

 

Det er utarbeidet en rutine (masterplan) for 17.maiarrangementet fra tidligere år som det 

planlegges en gjennomgang av på neste møte.   

 

7. trinn avslutning  

7. trinn skal arrangere sin festavslutning med forestilling og høytidelig middag etterpå. Det 

vil bli satt ned komité for dette også på første møte over jul. 

 

 

 

 

 



 

Datoer for FAU møter vår 2018 er satt til:  

 

24. januar 

14. mars 

2. mai  

 

+ et møte rett før sommerferien.  

Møtene er koordinert med driftsstyremøter.   

 

Eventuelt:  

 

- Det blir satt opp juletre i skolegården i år også og man håper om det vil få stå i fred! 

 

- Minner om julekonsert 5. desember.  

 

- Det har kommet inn spørsmål om å få sykkelstativer nærmere inngangen. FAU tar dette 

opp med skolen.   

 

- Det har også kommet inn spørsmål om Foursquarebane  - dette tas opp nærmere  

sommeren 

 

 


