Referat FAU-møte Lilleby skole 7/11/2019
Til stede: Alicia Escobar, Aisha Darwish, Erling Olstad, Kathrine Slørdahl Skjærpe, Rune Olav
Hoseth, Ane Sandtrø Lunheim, Kristiane Lange, Miriam Pedersen, Audhild Moen Thune,
Øyvind Haugan Lien (ref.)

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Sak 2 Valg av ny FAU-leder
Valg av møteleder og protokollfører. Audhild møteleder. Øyvind protokollfører. Rune
og Kathrine signerer protokollen.
Kun én kandidat har meldt interesse: Kristiane.
Kristiane er valgt ved akklamasjon.
Kristiane går inn i brukerrådet i stedet for Elisabeth.
FAU takker Elisabeth Wærnes for innsatsen som FAU-leder.
Sak 3 Saker fra brukerråd
Øyvind informerer FAU om hva et brukerråd er:
I brukerrådet er det representanter fra skolens ansatte, rektor/administrasjonen,
elever og foreldre. På brukerrådsmøtene har vi som bruker skolen (altså elever og
foreldre) muligheten til å påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene vi mottar fra
skolen/kommunen. FAU-leder og en FAU-representant representerer foreldregruppa
i brukerrådet. For skoleåret 2019/-20 er dette Kristiane Lange og Øyvind Haugan
Lien.
Sak 1 fra brukerrådet:
Tiltak for bedre skolemiljø:
-

Kulturmodellen er innført på Lilleby. Den innebærer at det er praktiskestetiske fag på tvers av trinnene.
Basketball på SFO for alle som ønsker det på 1.-4.-trinn.
Trivselslederprogrammet på tvers av trinn. Poster med leker/aktiviteter
fire dager i uken i skolefri arrangert av 4.-7.-trinn. Nye leker kjøpt inn.

Sak 2 fra brukerrådet:
Stenging av SFO julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeferien. Brukerrådet
godkjente dette.
Sak 3 fra brukerrådet:
Oppstart av byggearbeid innvendig 21. juni 2020. Undervisning flyttes trolig til
Brøset eller Ringve hele skoleåret 2020/-21. Forventa tidsbruk er 18 måneder. Mer
info kommer.

Sak 4 fra brukerrådet:
Skolen ønsker et skolebesøk i Oslo torsdag 23. januar 2020 klokka 1300fredag 24. januar (planleggingsdag). SFO holder åpent med vikarer som kjenner
skolen + en fast ansatt fra SFO. Foreldre oppfordres til å hente barna tidlig denne
dagen. Brukerrådet godkjente dette.
Saker fra FAU i brukerrådet:
-

-

-

Alle trinn må velge representanter til FAU og foreldrekontakter på vårens
foreldremøte. Skolen innhenter navn på representantene og formidler dette til
FAU. Skolen skal også informere om når kommende førsteklasse har sitt første
foreldremøte (på våren). FAU ønsker at valg av representanter gjøres på starten
av foreldremøter. Informasjon om rollene bør formidles på møtene.
Vedlikehold av lokalet over gymsalen. FAU ønsker en plan for hvordan lokalet
skal vaskes. Skolen stiller ikke med vask. FAU må dermed finne ut hvordan lokalet
skal rengjøres. En mulighet er at noen trinn kan få vaske på dugnad mot en
kompensasjon (til klassekassa). FAU ønsker at 7. trinn får førsteprioritet på
dugnadsvask, deretter 6. trinn osv. FAU ønsker dessuten innsikt i hvem som låner
lokalet dersom vi får ansvar for renhold.
Lageret til FIF/FAU må ryddes. Dugnad etter møtet 07.11.
Skolevei: Lys på skoleveien rundt skolen, mangel på merking og gangvei ved
Trikkestallen/Sykehjemmet. Dersom foreldre oppdager mangler på skolevei er
det ønsket at det blir meldt direkte til rektor, eventuelt til trafikkansvarlig i FAU.

Saker til FAU fra skolen:
-

Ønsker at foreldre skal komme med forslag til hvordan foreldre kan involvere seg
i større grad.

Sak 4 Årshjul 2019/-20
Årshjulet skal inneholde dato for FAU-møtene, Foreldrerådet,
foreldrekontaktarrangementer, valg av nye representanter, skolegårdsfesten og
Lillebyfestivalen.
Generelt årshjul:
-

Skolegårdsfest sent august/tidlig september.
Halloween 31. oktober
Disko sent november
Julefrokost i desember (klassevis)
Juletrefest tidlig januar
Nyttårsball en fredag i januar
Foreldreråd sent januar/tidlig februar
Disko mellom vinterferie og påskeferie
Valg av nye representanter til FAU/foreldrekontakter foreldremøtet i mars/april.
FAU skal møte opp for å informere på 0.-klassemøtet.
Lillebyfestivalen tidlig juni
Avslutning for FAU/foreldrekontakter i juni

I tillegg er det åpen gymsal omtrent hver onsdag. Først for 1.-4.-trinn og deretter for 5.-7.trinn.

Årshjul 2019/-20:
-

Disko 20. november
Julefrokost (klassevis) tidlig i desember
FAU-møte 5. desember klokka 1930
Juletrefest (1.-4.-klasse) 5. januar
FAU-møte 9. januar klokka 1930
Nyttårsball (5.-7.-klasse) en fredag i januar
Foreldreråd: Forslag om onsdag 29. januar eller 5. februar
Temaforslag: Stein saks papir,
FAU-møte 6. februar klokka 1930
FAU-møte 5. mars klokka 1930
Disko 11. mars
FAU-møte 16. april klokka 1930
FAU-møte 7. mai klokka 1930
0.-klasseforeldremøte sent mai
Avslutning for FAU/foreldrekontakter i juni

Sak 5 Organisering av FAU
-

-

Skolevei: Ansvar for å koordinere informasjon mellom foreldre, rektor og
kommunen. Lys og anleggs- og veiarbeid er viktige saker akkurat nå.
Erling er skoleveiansvarlig. Kan kontaktes per e-post (erling.olstad@gmail.com)
og telefon (97656854).
Søknadsskriving: Ansvar for å søke om penger.
Ane er søknadsskrivingsansvarlig.

Øvrige roller:
Kristiane er leder av FAU og medlem av brukerrådet, Miriam er nestleder av FAU og
leder av foreldrekontaktene, Øyvind er sekretær i FAU og leder av brukerrådet,
Audhild er kasserer i FAU.
Sak 6 Eventuelt
-

Åpen gymsal: Ny uheldig hendelse. Er det for få foreldre er med og som passer på
de minste barna (1.-4.-klasse)? Barn møter opp uten foreldre, og det har skjedd
at barn krangler/havner i fysisk håndgemeng. Foreldre til barn i 1.-4.-klasse skal
være med barna. Foreldre til 5.-7.-klasse oppfordres til å møte sammen med
barna. Generelt ønskes det flere foreldre er med. Dersom det ikke blir bedring
står tilbudet i fare for nedleggelse eller at det kun blir åpent 1.-4.-trinn (for en
kort periode eller permanent).
FAU er enige som at åpen gymsal utgår for 5.-7.-trinn de kommende to gangene
(13. og 20. november). Miriam informerer på Fritid på Lilleby-gruppa. Alicia

-

kontakter utvalgte ungdomsskoleelever for å høre om de kan være
tilstedeværende på de påfølgende onsdagene med åpen gymsal. FAU kan betale
250kr/oppmøte.
Kan det arrangeres en foreldrekafe samtidig med åpen gymsal? Da vil det kanskje
bli lettere for flere foreldre å møte opp? Kan bursdagslokalet gjøres litt finere
med noen sofaer/møbler? Fritidsklubb? Involvere 5.-7.-trinn for å arrangere en
lukka fritidsklubb for elever på skolen? Hvor ofte? En gang i måneden? Kan en
søke midler fra f.eks. gjensidigestiftelsen? Ta opp på neste møte!
Fryser og sofaer ønskes! Gi beskjed til Miriam dersom noen finner gratis fryser
og/eller sofa.
Neste FAU-møte blir torsdag 5. desember klokka 1930. Øyvind sender ut
møteinnkalling i FAU-gruppa.

