
 

Referat fra FAU-møte 22.09.2015  

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

Antall til stede: 19 av 23 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

 Det har vært en fin oppstart av skoleåret 2015/16. Første skoledag har vi fellessamling 

for hele skolen og dette er en fin og hyggelig start på skoleåret.  

 Skolen har hatt en «Hei-kampanje» (initiert av elevrådet) 

 Elevkullene blir stadig større og i år er det helt fulle 1. klasser slik at skolen har måttet 

si nei til enkelte elever. Man ser tilsvarende utfordringer hos flere skoler da elevtallet i 

bydelen er stadig økende. I løpet av skoleåret vil skolegrensene i bydelen mest sann-

synlig endres noe. 

 Lese-is. Elevene har i løpet av sommerferien lest over 2289 bøker i årets mot 1567 bø-

ker i sommerferien i fjor. Dette ble feiret med en is til alle. 

 På spørsmål om rullering av lærere, redegjorde rektor for at man ikke alltid får til kon-

tinuitet i kontaktlærere for den enkelte klasse. Dette pga. faglige prioriteringer, permi-

sjoner etc. 

 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet fra møtet 04.06.2015 ble godkjent uten kommentarer. 

 

 

3. Godkjenning av regnskap 2014/2015 

Regnskap fra 2014/2015 foreligger ikke per dags dato men vil ettersendes når det er godkjent 

av revisor.  

 

Tentativt budsjett og prioriteringer ble kort presentert men forslag til endelig budsjett vil ikke 

settes opp før fjorårets regnskap foreligger. 

 

 

4. FAU-leder informerer 

Arbeidsform FAU 

FAU-leder redegjorde kort for FAUs oppgaver og hvordan FAU-møtene tenkes lagt opp.  

 

Datoer for FAU-møter 2015/2016 

18.11.2015 

28.01.2016 

01.03.2016 

09.05.2016 

 

Driftsstyremøtet 16. september 2015 

Skolens økonomiske rammer var viktigste tema på dette møtet. Driftsstyret overlot til FAU å 

diskutere sykling til skolen.  



Skolefoto 

Skolen har i flere år brukt FOVEA som skolefotograf. Skolen har vært fornøyd med dette, 

spesielt med skolekatalogene som man har fått gratis. I år har det kommet inn tilbud fra et nytt 

firma (Lima Foto). Det var enighet om at man skulle innhente et tilbud som inkluderer skole-

katalog og så sammenlikne de to tilbudene. 

 

Sykling til skolen  

Kunnskapsdepartementet har fastslått at det fra og med 20. august 2015 er slik at det er for-

eldrene som avgjør om en elev kan få sykle til skolen eller ikke. Skolen har dermed ikke an-

ledning til å nekte elever å sykle til skolen. Skolen vil fortsatt gjennomføre sykkelprøve. 

Trygg Trafikk har på sine nettsider lagt ut noe informasjon om hva en elev bør kunne før de 

får sykle til skolen. Trafikk-komiteen skal vurdere om FAU bør komme med noen anbefa-

linger om sykling til skolen.  

 

 

5. FAU på skolens hjemmeside 

Det vil opprettes en egen side for FAU på skolens hjemmeside. Denne siden vil inneholde en 

del «spørsmål og svar» spesielt beregnet på nye foreldre samt informasjon om FAU.  

 

FAU oppretter ikke egen e-postadresse. Foreldre som har spørsmål eller saker de ønsker at 

skal tas opp i FAU, bes om å ta kontakt med klassekontakt/FAU-representant i sin klasse. 

 

 

6. Refleksens dag 16. oktober 2015 

Forrige FAU vedtok at man skulle markere «Refleksens dag» på Lysejordet skole den 16. ok-

tober. FAU har kjøpt inn reflekser som det står Lysejordet skole på. Det vil deles ut reflekser 

til samtlige av skolens elever denne dagen. Refleksene deles ut i den enkelte klasse. 

 

 

7. Komiteer – fordeling av representanter – dette tas på mail i etterkant av møtet.  

Representanter fordeles på følgende komiteer: 

17. mai komiteen (består av representantene fra 2. og 5. klasse) 

AKS-komité  

Trafikk-komité 

Kommunikasjonskomité  

Temakomité  

Representant til Skolemiljøutvalget (SMU) 

 

 

8. Eventuelt  

FAU ønsker å invitere rektor til å si noe om den pågående debatten om lekser på neste møte i 

FAU. Videre var det ønske om at FAU skulle gjøres mer «relevant». 

 

Den 21. oktober vil det arrangeres temakveld for foreldre på skolen – foreleser Kristin Oud-

mayer invitert. Informasjon distribueres etter høstferien.  

 

Neste FAU-møte 18. november 2015 kl 1900 på personalrommet. Komitéene møtes kl 

1800 med mindre komitéen avtaler noe annet. 

 


