
 

Referat fra FAU-møte 28.11.2016  

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

Antall til stede: 16 av 22 representanter. Møtet er dermed vedtaksdyktig.   

 

1. Rektor informerer 

Rektor informerte kort om jul på Lysejordet skole. Det blir julegudstjeneste siste skoledag og 

alternativt opplegg for de elevene som ikke ønsker å delta på gudstjenesten i Røa kirke. Sko-

ledagen avsluttes på skolen slik at alle får ønsket hverandre god jul, uavhengig om man har 

deltatt på gudstjeneste eller ikke. Den tradisjonelle julekonserten blir onsdag 7. desember kl. 

17.00. Skolen har de senere år opplevd at det store juletreet i skolegården har blitt vandalisert 

rett i etterkant av juletregang siste skoledag. Man vil i år forsøke med en noe mindre tre for å 

se om dette gjør det mindre fristende å sage ned treet. Foreldre har tilbudt seg å organisere en 

vaktordning. Andre har tatt til orde for kameraovervåking. Det kan være aktuelt med kamera-

overvåking til neste år da det skal installeres overvåkingskameraer for deler av skolens ute-

område. Avklaringer med Datatilsynet rundt bruken av overvåkingskameraer er underveis.    

 

Rektor omtalte også bruk av Instagram og oppfordret foreldre til å følge med på barnas aktivi-

tet på sosiale medier. Mange foreldre vet ikke hva barna holder på med på nettet. Et tiltak er å 

være «venn» med barna sin på de ulike plattformene. Det er aldersgrense for Instagram på 13 

år, men mange elever er på Instagram mye før. Det stiller større krav til å sette grenser for hva 

som er akseptabel atferd på nettet. Her må voksne vise aktiv interesse for barnas nettbruk og 

veilede barna i generell nettvett.  

 

Rektor viste til at Elevrådsstyret hadde besøkt Driftsstyret 23. november og redegjort for sitt 

arbeid og sine prioriteringer. Hun bekreftet at Elevrådsstyret holdt på med finpussen på den 

skriftlige søknaden til FAU om innkjøp av vennskapsbenk til å ha i skolegården. Vennskaps-

benk er et tiltak for å bidra til et godt skolemiljø.  

 

Rektor fikk spørsmål om det finnes et standard opplegg for utviklingssamtaler. Bakgrunnen 

for spørsmålet var opplevde store kvalitetsmessige og innholdsmessige sprik i disse samtalene 

mellom lærere på samme trinn og mellom trinn. Den tidsmessige plasseringen av utviklings-

samtalene ble også diskutert. For klasser med nye kontaktlærere, kan utviklingssamtalene bli 

lite meningsfylte om samtalene holdes tidlig på høsten når lærerne kanskje enda ikke i til-

strekkelig grad kjenner elevgruppen og den enkelte elev. Rektor noterte dette innspillet og lo-

vet å ta det med seg i dialogen med lærerstaben.  

 

 

2. Godkjenning av referat fra møte 17.10.2016 

Referatet ble godkjent med en presisering. Det ble videre vedtatt at man går over til en rutine 

der referatet fra FAU-møtet sendes på skriftlig godkjenning fremfor at man venter til neste 

FAU-møte med godkjenningen. Referatene legges på skolens hjemmeside.  

 

 

 



3. Skolemelkordningen 

Det ble enda en diskusjon rundt skolemelkordning. Den gamle ordningen hvor skolens perso-

nale sto på for å håndtere melkeordningen, uten vederlag, er ikke lenger et alternativ. Skolen 

meldte fra om dette tidlig i høst. Det har vist seg svært vanskelig å finne en løsning på håndte-

ring av mottak og fordeling av melk i det daglige, og FAU ville blitt stående med lønnsfor-

pliktelser og arbeidsgiveransvar mm for personen som man leier inn til å gjøre denne jobben. 

Gitt utfordringene med å finne en grei løsning, samt kostnadene som påløper uansett hvilken 

ordning man klarer å komme til, besluttet FAU at man ikke organiserer en skolemelkordning 

på Lysejordet. Man søker heller å oppfordre foreldre som ønsker at barna skal drikke melk på 

skolen til å sende med elevene melk på termos hjemmefra.  

 

Det vil bli informert på skolens hjemmeside og via klassekontaktene i hver enkelt klasse om 

beslutningen som FAU har fattet. 

 

 

4. Temakvelder 
FAU arrangerte temakveld om nettvett med representant fra Barnevakten AS den 18. oktober 

2016. Hele lærerstaben stilte på foredraget, men det var relativt få foreldre som møtte opp. 

Dette på tross av at man i år hadde bedre informasjon ute om temakvelden i god tid før selve 

foredraget.  

 

Det var ingen fra temakomitéen tilstede på FAU-møtet så spørsmål om innretning og format 

på temakvelder ble ikke gjenstand for noe substansiell diskusjon. Temaet blir skjøvet til neste 

møte i temakomitéen.  

 

 

5. Fra komitéene 

17.-maikomitéen er allerede i gang og har utpekt en leder. Komitéleder fra 2016 vil bli invi-

tert til neste møte i komitéen for en muntlig overføring og gode råd.  

 

Trafikkomitéen har blitt kontaktet av FAU på Huseby skole som har startet en aksjon for tryg-

gere skolevei i området Ostedalsveien/Aslakveien hvor det skal bygges ut flere hundre nye 

boliger. Gitt at flere Lysejordeelever bor i området, er aksjonen av betydning for FAU Lyse-

jordet også. Komitéen vil også følge opp beslutningen om å sørge for mer belysning langs 

gangveiene ved skolen. 

 

AKS-komitéen viste til åpen dag på AKS i uke 47. Det hadde vært stort oppmøte og god 

stemning. Flere foreldre stilte spørsmål ved hvorfor aktivitetene må starte så tidlig på etter-

middagen som kl. 14.30, selv om det var forståelse for at det var et omfattende program som 

skulle presenteres på den åpne dagen.  

 

 

6. Vararepresentanter til Driftsstyret 

Driftsstyret på skolen ledes av en valgt foreldrerepresentant. For tiden er dette Katinka G. Lei-

ner. Hun har tatt gjenvalg og er i sin andre periode. FAU-leder sitter også i Driftsstyret. Det 

var behov for å velge nye vararepresentanter da perioden for de to tidligere vararepresentan-

tene var gått ut.  

 

Bente Boye tok gjenvalg som vararepresentant og Gabor Molnar meldte seg som vara. De blir 

da de nye vararepresentantene til Driftsstyret for en to-årsperiode.  



7. Valgkomité 

Det er behov for å sette ned en ny valgkomité for FAU da den forrige komitéen er oppløst. 

Komitéen består normalt av 3-4 personer. Det skal velges inn nye folk til alle tre verv i FAU-

styret fra skoleåret 2017/2018 så valgkomitéen må starte sitt arbeid våren 2017. Det ble opp-

fordret til å melde sin interesse for å sitte i valgkomitéen. Man vil også søke å finne 1-2 perso-

ner til valgkomitéen som ikke sitter i FAU.  

 

 

8. Eventuelt 

FAU-leder informerte om at kodekursene for 4. trinn starter opp over nyttår. Det er elever fra 

Blindern videregående skole som skal lære bort koding. Opplegget skjer derfor i AKS-tiden 

ettersom kursholderne holder kursene etter at egen skoledag er ferdig. 

 

Representanten fra klasse 1c tok opp krevende garderobeforhold for klassen. Garderoben er 

liten og stadig større klasser medfører lett kaotiske tilstander i garderoben både i skoletiden og 

i AKS-tiden. Det har vært fokusert mye på orden og ro, men det har ikke hatt ønsket effekt. 

Det har blitt fremsatt forslag om at skolen anskaffer noen bokser som elevene kan legge ting-

ene sine i eller at man ser på andre tiltak for å unngå rot og kaos. Saken er også blitt løftet til 

rektor i etterkant av møtet.  

 

 

 

God førjulstid til alle!  

 


