
 

Referat fra FAU-møte 28.01.2016  

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

Antall til stede: 21 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

Strategisk plan for Lysejordet 2016-2020 

Hovedsaker: tettere oppfølging på alle nivåer. Økt bruk av vurdering for læring (VFL) på alle 

nivåer, også for lærerne. 

 

Tiltak for bedre skolemiljø 

Skolen fornøyd med resultatene av elevundersøkelsen (5.-7. trinn). Noen svært få elever mel-

der fra i elevundersøkelsen at de mobbes/plages ukentlig, oftest i friminutter. Disse sakene 

følges opp tett. Fokus på inspeksjon i friminutter. 

 

Beredskap - SMS-meldinger 

Som ledd i skolens generelle beredskap vil skolen få installert et sms-varslingssystem i løpet 

av våren. Skolen skal kunne gi viktige meldinger til alle foreldre via dette systemet.  

 

  

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet fra møtet 18.11.15 ble godkjent uten kommentarer.  

 

 

3. FAU-leder informerer 

Driftsstyremøte 19. januar 2016 

Hovedsaker i møtet var Strategisk plan for Lysejordet, elevundersøkelsen for de 3 øverste 

trinnene og økonomi. Lysejordet skole har anstrengt økonomi, mens AKS har svært god øko-

nomi.  

 

Møte i skolegruppe F om AKS, 20. januar 2016 

Møtet var for AKS-ledere og FAU-representanter. AKS Lysejordet hadde på et tidligere møte 

i skolegruppen blitt trukket fram som «best i klassen» og var blitt bedt om å presentere ord-

ningen for andre skoler. Stor interesse for meget høy dekningsgrad og meget godt aktivitetstil-

bud på AKS Lysejordet som er et resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. 

 

9. februar: møte mellom klassekontakter og lærerne 

Forberedende møte til vårens foreldremøte der formålet blant annet er å diskutere aktuelle te-

maer som bør tas opp på det enkelte trinn. 

 

4. Endring av vedtekter for FAU 

Forslaget ble vedtatt uten kommentarer. 

 

 

 



5. Søknad fra kunst og håndverkslærer 

FAU ønsker å utsette saken da det kan komme inn flere søknader i løpet av skoleåret, og FAU 

ønsker at skolen skal prioritere med ulike behov. 

 

 

6. Fadderordning for familier med spesielle behov 

I forrige FAU-møte ble det foreslått å opprette en «pool» av potensielle faddere / kontaktper-

soner for familier som kan ha behov for ekstra informasjon og støtte i en periode, f.eks. pga 

manglende norskkunnskaper eller andre forhold. De som har behov for slik ekstra støtte kan 

ta kontakt med helsesøster som vil videreformidle kontaktinformasjon til faddere der det er 

relevant. Det bør informeres om denne ordningen i det første brevet som sendes ut fra skolen 

til nye foreldre. Lærere og FAU-representanter/klassekontakter er informert om at man kan 

henvise til helsesøster hvis det er noe. Videre bør informasjon til nye elever og foreldre på 

skolen deles ut på et språk som den enkelte kan forstå.  

 

 

7. Fra komitéene 

Kommunikasjonskomiteen 

Holder på å oppdatere foreldreguiden som ligger på nettsidene.  

 

17. mai komiteen 

Jobber med å skaffe til veie premier samt vurdere tiltak for å øke inntjeningen. Alle på 2. og 

5. trinn bør være til stede på 17. mai da de vil bli tildelt oppgaver i forbindelse med arrange-

mentet. 

 

Temakomiteen 

Foreslått tema til høstens temakveld er sosiale medier/nettvett. Komiteen undersøker om man 

kan få til et felles opplegg for både foreldre og barn.  

 

Trafikkomiteen 

Det ser ut til at det er noe bedring når det gjelder gangveien over den tidligere slalombakken 

hvor det har det kommet opp sandkasser på begge sider samt vært strødd.  

Belysning rundt skolen: dette har vært et tema i flere år. Følges opp av trafikkomiteen. 

Forslag fra trafikkomiteen vedr. eventuelle retningslinjer for sykling til skolen vil tas opp i 

neste FAU-møte. 

 

AKS-komiteen 

Problem for AKS at mange foreldre ringer i løpet av AKS-tiden. Anmoder foreldre om å 

bruke eposten og sende meldinger der innen kl 12. Telefonen skal kun brukes ved akutte kri-

sesituasjoner. 

 

 

8. Eventuelt  

Det var ikke meldt inn noen saker til eventuelt. 

 

 

Neste FAU-møte er 01.03.2016 


