
Referat  

FAU-Møte  

Tirsdag 22.oktober 2019 

 

Dagens møte ledes av: Christian Brandsnes 

Merk – Retor var ikke tilgjengelig for deltagelse på dette møte.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

➢ FAU har besluttet at all videre kommunikasjon innad i gruppen skal foregå via vår Facebook-

gruppen. Agendaer, referat etc sendes via denne kanalen.  

 

➢ Vi begynte dannelse av komiteer:  

 

AKS komite  

Karianne Abrahamsson 1C 

Helene Kvalheim 3C 

Andreas Sylte 1B  

 

Skolemelk komite 

Christan Brandsnes 4 

Stian Ødegaard 4A 

Espen Bordvik 6C 

 

Trafikk komite 

Tone Marie Bøhmer 1A 

 

17. Mai komite (2 og 5 klasse) 

Dag Bayegan-Harlem 2A 

Kaja Langerud 2B  

Therese Børter 2C  

 

Svein Aartun Bye 5A 

Hege Hellesø 5B 

Jon Einar Lunde 5C (leder komiteen)  

 

Alle FAU-medlemmene har ikke blitt tildelt en komite. Dette arbeidet fullføres ved neste 

møte.  

 

➢ Tema: Statnetts planlegging av nye høyspentmaster 

Dette er et tema som engasjerer både FAU-medlemmene og foreldrene generelt på skolen.  

Det har vært mange henvendelser til FAU-representantene fra bekymrede foreldre som 

ønsker et sterkere engasjement fra skolens ledelse vedrørende dette temaet.  

FAU-representant – Karianne Abrahamsson 1C – har ved dagens møte informert om at hun, 

sammen med Harald Stanghelle jobber med å utforme en høringsuttalelse. Denne skal være 

ferdigstilt innen 01.01.2020. Den vil inneholde punkter som er direkte rettet mot skoler og 

barnehager i nærmiljø.  



Det ble vedtatt på dagens møte at når denne høringsuttalelsen er klar skal FAU ved 

Lysejordet skole lese gjennom den og ved avstemming se om FAU som helhet vil signere 

dokumentet.  

 

➢ Temakveld:  

Årets tema er valgt til Barns selvfølelse og det er et ønske om å booke Hedvig Montgomery.  

Oppgaver med å sjekke hennes tilgjengelig og booke gymsal ble fordelt.  

 

➢ Skolefotografering 

Det er blitt ytret ønske fra flere om å bytte selskap til skolefotografering neste år.  

Det kom ikke til noen enighet i dag, temaet tas derfor opp på nytt ved neste møte.  

 

➢ Parkering i sksolegården / kjøring i skolegården på kveldstid 

Dette punktet ble sendt videre til trafikk komiteen.  

 

 

➢ Eventuelt / Tilbakemelding til skolen og skolens ledelse 

 

 

o Det har blitt rapport fra barna at det er funnet en død rotte eller mus i garderoben for 2 og 6 

trinn. Er dette sant og i sa fall hva gjøres for å forbedre situasjonen?  

 

o Mange tilbakemeldinger fra barn om mangel på såpe og papir på toalettene.  

FAU ønsker dette utbedret umiddelbart.  

 

o Det er et ønske/forespørsel om oppgradering av grusfotballbanen.  

FAU undersøker videre om hvem som har ansvar for dette området?  

Skolen? Møllefaret borettslag? Oslo Kommune? Bymiljøetaten?  

Stian Ødegaard rep fra 4A undersøker nærmere.  

 

o Oppfordring til å engasjere jentene ved Lysejordet skole til å delta på  

Girl Tech / Jenter koder 2020 

Dette er et meget populært arrangement, så hvis skolen ønsker å satse på deltagelse neste år 

bør man begynne å se på dette nå. Er dette noe som engasjerer skolens ledelse og lærere?  

 

NESTE MØTE ER SATT TIL TIRSDAG 26. NOVEMBER  

  



 

 

 

 

 


