
 

Referat fra FAU-møte 28.9.2017  

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

Til stede:  19 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

1. Rektor informerer 

Rektor viste til høstens runde med foreldremøter og takket for godt oppmøte.  

 

Rektor tok opp Foreldreundersøkelsen 2017 som ble gjennomført på forsommeren. Det var 

første gang Osloskolen hadde gjennomført denne typen undersøkelse. Skolen hadde nå mot-

tatt et sammenlikningsgrunnlag fra resultatene på andre skoler i Oslo, dvs. Lysejordets resul-

tater sett opp mot gjennomsnittet på alle Osloskolene. Resultatene ble diskutert på siste møte i 

Driftsstyret og man var generelt forøyde med resultatene. Flere foreldre som hadde besvart 

undersøkelsen har gitt tilbakemelding om tekniske svakheter ved undersøkelsen herunder at 

en del av spørsmålene var utydelige/tvetydige/vanskelige å besvare. Rektor vil ta dette med i 

en tilbakemelding til Utdanningsetaten. Det er alltid rom for å forbedre seg, og rektor ønsket 

en diskusjon i FAU omkring hvilke temaer fra foreldreundersøkelsen som foreldreutvalget 

mener man skal prioritere. Dokumentet med sammenlignede verdier des ut til FAU-represen-

tantene/vara og tas opp til diskusjon på neste FAU-møte (8. november).  

 

Rektor informerte om at skolen har anskaffet ipader til bruk på første trinn som et prøvepro-

sjekt. Disse tas i bruk etter høstferien. Lysejordet skal ikke bli en såkalt «ipad-skole» hvor alle 

bøker erstattes av ipad. Skolen vil benytte ipad som ett verktøy blant flere. Lærerne har fått 

opplæring i hvordan benytte ipader i undervisningen. Det vil ikke være spill på ipadene.  

 

Rektor fortalte også om verktøyet Klassetrivsel.no som skolen nå har introdusert på mange 

trinn for å kartlegge skolemiljøet og gi bedre grunnlagsmateriale for hva elevene mener om 

ulike tema. Verktøyet kan også benyttes til å kartlegge relasjoner mellom elevene i klassene 

gjennom å lage såkalte sosiogrammer. 

 

Det kom spørsmål til rektor om «multi smart øving» og om skolen har planer for de elevene 

som ikke har tilgang til PC/ipad hjemme. Rektor bekreftet at skolen var klar over denne 

problemstillingen og gitt at det ikke dreide seg om en stor gruppe elever, lot den seg håndtere.  

 

Det ble også stilt spørsmål om håndhygiene og om skolen kunne anskaffe antibac for bruk i 

klasserommene. Rektor skulle se på saken.  

 

2. Årsmøte FAU Lysejordet skole 

Lysejordet skole ble i fjor en registrert som organisasjon i Brønnøysundregistrene. Det er der-

for behov for å avholde et årsmøte som det skrives protokoll fra (se egen protokoll). 

  

3. FAU-leder informerer 

Gitt et betydlig skifte av representanter i FAU, redegjorde FAU-leder kort for FAU-arbeidet 

på Lysejordet herunder hvordan FAU har pleid å jobbe gjennom fastsatte komitéer (17.mai, 

7.trinnsavslutning, tema, trafikk, kommunikasjon, AKS). Det var enighet blant flere av de 

som har sittet i i FAU tidligere at organisering i komitéer ikke har fungert like godt for alle 



temaområder. For faste, årlige arrangmenter som FAU har ansvar for, dvs. 17. mai og 

7.trinnsavslutning, er det hensiktsmessig med komité, mens andre saker kanskje mer effektivt 

kan håndteres av et mer ad hoc arbeidsmøte eller liknende.  

 

Helen Landsverk (klassekontakt i 2A) meldte seg som SMU-representant for skoleåret 

2017/2018. 

 

4. Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) 

FAU-leder informerte også om Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) som er et binde-

ledd mellom FAU på den enkelte skole i Oslo og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen 

(FUG). Osloskolene er delt inn i 6 skolegrupper, og Lysejordet og skolene i vårt nærområde 

tilhører skolegruppe F.  Oslo KFU organiserer nettverksmøter og driver opplæring innenfor 

temaet skole-hjem-samarbeid. Målsetting er å bidra til reell forledremedvirkning ved skolene i 

Oslo. 

 

5. Deltakelse i Utdanningsetatens «Klar, Ferdig, Gå med Refleks» 

Skolen har fått invitasjon for Utdanningsetaten til å delta på konkurransen «Klar, Ferdig, Gå 

med Refleks» en gå-/sykkelkonkurranse for 1,-7. trinn med fokus på refleksbruk. Konkurran-

sen går fra etter høstferien til vinterferien. Ordenselever vil telle deltakere med refleks og lys 

på sykkelen. Foreldrenes bidrag blir å legge til rette for at elevene skal kunne gå eller sykle til 

skolen og utstyre barna med refleks/refleksvest og lys på eventuell sykkel.  

 

FAU sa seg positive til slik refleksbevisshetskampanjer, men man ville gå en runde med sko-

len for å undersøke om skolen kunne påta seg registeringsdelen av konkurransen. 

 

6. Eventuelt 

Det ble stilt spørsmål om man i FAU hadde fått informasjon om det er planlagt fotgjengerfelt 

med lys i krysset Vækerøveien/Møllefaret jf utvidelsen av fortauet i ukene etter skolestart. 

Fredrik Eckhoff (4C) påtok seg å undersøke med Bymiljøetaten.   

 

Flere klasser på de lavere trinnene hadde meldt inn manglende overholdelse av dedikerte tider 

i ballbingen som en sak. Det er et stadig tilbakevendende problem at de større elevene ikke 

respekterer oppsatte tider, og 1. og 2. trinn jages vekk fra ballbingen i deres opppsatte tider. 

Denne tematikken har også vært oppe i FAU forrige skoleår. Skolens svar var da at inspeksjo-

nen skulle gjøres oppmerksom på problemet slik at tidene ble overholdt. Inspeksjon bør igjen 

intensiveres for å sørge for at de større elevene ikke tar seg til rette. Likeledes kan oversikt 

over fordelingen av ballbingetider med fordel gjøres mer synlig for alle. Saken løftes separat 

til skoleledelsen.  

 

Det var kommet inn sprøsmål om skolemelkordningen som ble avviklet forut for oppstarten 

av forrige skoleår. Det kunne virke som om informasjon om bortfall av skolemelkordning på 

Lysejordet ikke hadde nådd ut til alle foreldre. FAU-leder tok en rask gjennomgang av saken. 

Skolen hadde meddelt FAU at skolen ikke lenger vederlagsfritt kunne administrere sortering 

og utdeling av melken på skolen. Det var flere årsaker til dette, inklusive manglende kapasitet 

grunnet lagvarig sykefravær og stram budsjettsituasjon. FAU tok en spørrerunde til alle sko-

lene i skolegruppe F og fant ut at det varierte hvordan melkeordningen ble administrert på de 

ulike skolene i nærheten. Flere skoler hadde ikke melkeordning. Skoleledelsen på Lysejordet 

hadde gått mange runder både blant skolens ansatte og AKS-ansatte for å se om noen kunne 

være interessert i en bijobb med å administere melkeordningen, men det hadde ikke lyktes å 

identifisere noen. FAU sto da igjen med alternativet med å hyre inn en person som kunn påta 



seg denne oppgaven. FAU ville da bli sittende med arbeidsgiveransvaret og lønnsforpliktelser 

for denne personen samt med ansvaret for å finne en vikar hvis vedkommende ble fravær-

ende. FAU vedtok at man ikke ville påta seg slike oppgaver/forpliktelser og oppfordret heller 

foreldre til å sende med melk på termos hvis man ønsket at barna skulle drikke melk i skoleti-

den.  

 

Toalettforholdene på 1.-3. trinn ble tatt opp. Dårlig kapasitet, standard og renhold har blitt 

tatt opp mange ganger før, og skolens ledelse har meldt inn behov for oppussing av toalettene 

til Utdanningsbygg. Etter sigende skal toalettene tilhørende 3.trinn pusses opp i høstferien. 

Dette er positiv. Det er imidlertid dårlig stand på toalettene til 2. trinn også. I tillegg er det be-

hov for bedre dorutiner blant mange av barna slik at toalettene ikke blir tilgriset av papir og 

annet. Det ble foreslått at man kunne gjenta «doaksjon» som man hadde gjennomført for en 

tid tilbake som dabhadde ført til mindre gris og bedre orden. 

 

Fra 2. trinn ble garderobesituasjonen tatt opp. I en allerede trang gang har nå 1.trinnsbasen 

på AKS fått garderobeplass. Dette gjør garderobesituasjonen enda mer kaotisk. Saken bringes 

videre til skole- og AKS-ledelse.  

 

Det ble framsatt ønske om at man fikk identifisert et sted hvor elever kan sitte å gjøre lekser i 

AKS-tiden utenom tiden som er avsatt til den organiserte, trinnvise leksehjelpen. Saken 

bringes videre til skole- og AKS-ledelse. 

 

Neste FAU-møte finner sted 8. november 2017 kl 1900 på Personalrommet.  

 


