
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 02.05.2017 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representant 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 4 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 0 representant 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 0 representanter 
 
Godkjent fravær: 4 representanter 
 
Ledelse: Rektor Per Øyvind Hammerstad 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

1. Godkjenning av innkalling og referat   
Innkalling og referat ble godkjent. 

2. Informasjon fra ledelsen 
Rektor orienterte om skolens tilbud om forsering for elever som i enkelte fag ønsker ekstra 
utfordringer. Tilbudet har vært en stor suksess i matematikk hittil, og utvides til engelsk neste år, 
hvor elever på 7. trinn får tilbud om engelskundervisning på 8.trinnsnivå. 
En elev på 10.trinn har allerede tatt eksamen i matematikk på videregående skole og skal følge 
undervisning ved universitetet fra høsten av. 
Rektor mener dette viser at spennet ved Lindeberg skole er stort - her er det fullt mulig å utvikle 
seg faglig både dersom man har et svakt utgangspunkt og dersom man er ekstra motivert og 
langt forut for normalt løp i faget. 
 



17.mai: Enkelte har stilt spørsmål ved 17-mai-toget med tanke på terrorfare. Skolen forholder 
seg til politiet som hevder det ikke er noe mindre trygt i år enn tidligere år, kanskje tvert imot. 
 
Bemanning: Grunnbemanningen for neste skoleår er på plass. I hovedsak videreføres 
bemanningen fra inneværende skoleår, med unntak av 5. og 8. trinn som naturlig nok får nye 
lærere. 
To av de tre ekstra lærerstillingene på 1.-4.trinn er nå besatt. 
 
5.trinn: Carl Martin og Linn skal ha 5.trinn neste år. Det har vært en del utfordringer med uro på 
dette trinnet, og det er naturlig å se på gruppesammensetningen og endre den i samråd med 
avtroppende lærere og sosiallærer. 
 
Eksamen: Det nærmer seg eksamenstid, og for 10.trinn legges det vekt på intensiv 
matteoppfølging. Det er blitt holdt vinterferieskole i matte, og det skal arrangeres helgekurs i 
tiden som kommer. 
På 10.trinn var det 13 av ca 75 elever som til jul lå an til å få 1 i matte. Nå er det ni av disse 13 
som nærmer seg en 3-er, takket være den intensive oppfølgingen. 
I norsk har skolen mye vekt på skriveutvikling med egne skrivekurs. 
I engelsk har resultatene vært stabilt gode over mange år, så der er det ikke gjort noe utover 
vanlig opplegg i år. 
 
AKS og leksehjelp: Det kom innspill fra foreldre om at leksehjelpen på AKS er preget av mye 
støy og uro. Rektor følger opp saken. 
 
Bemanning utendørs: Det kom også innspill om at det kan virke som det er for få voksne ute i 
friminuttene. Ifølge rektor skal det vært anslagsvis seks voksne ute på inspeksjon i friminuttene, 
og alle lærere har 90 minutters inspeksjon ukentlig som en del av arbeidstidsavtalen. Det skjer 
imidlertid at det glipper i noen tilfeller der lærere er syke eller på kurs og vikarene ikke har fått 
god nok informasjon om inspeksjonen. Rektor følger opp saken. 

3. Romsituasjonen på 3. og 4.trinn 
 
FAU har fått svar fra Alex Seip som er fungerende seksjonssjef i avdeling for skoleanlegg ved 
Utdanningsetaten, og han skriver at de snarest skal ta kontakt med skolen for å avtale befaring 
og se på hvilke tiltak som kan gjøres. 
 

4. 17.mai 
Komiteen er i rute og det meste er klart til årets 17.mai-arrangement ved Lindeberg skole. Nytt 
av året er at de tar i bruk Vipps som mulig betalingsmiddel. 
 



5. Natteravn 2017/2018    
FAU-styret har fordelt datoer på de ulike trinnene for neste skoleår: 
 
5.trinn: 3.november og 16.februar 
6.trinn: 17.november og 1.mars 
7.trinn: 1.desember og 16.mars 
8.trinn: 8.september, 5.januar og 13.april 
9.trinn: 22.september, 19.januar og 27.april 
10.trinn: 20.oktober, 2.februar og 25.mai. 
 
Vi skal ha FAU-møte i forkant av høstens foreldremøter (tirsdag 29.august - hold av datoen!), og 
da vil alle få info om hva vi skal legge vekt på når vi framsnakker natteravningen for foreldrene. 
Vi som sitter i FAU skal dessuten passe på at det sendes rundt et påmeldingsskjema på 
foreldremøtene slik at folk kan sette seg opp på ønsket dato. 

6. Eventuelt    
Ros: Foreldre på 5.trinn opplevde nylig at de ble oppringt av kontaktlærer Pål da han kom 
tilbake fra ti ukers pappaperm. Han ville vite hvordan det hadde gått i den perioden han var 
borte, og foreldrene setter stor pris på denne holdningen og vil gi ros til skolen og ham. 
 
 
 
Neste (og årets siste) FAU-møte: Tirsdag 30.mai kl 18.00 

 

Påminnelse: 
FAU-styret har opprettet en lukket Facebook-side der FAU-representantene kan diskutere saker 
og dele informasjon. Vi oppfordrer alle representantene som er på Facebook, om å delta i 
denne gruppen. 

Siden heter rett og slett FAU LINDEBERG SKOLE. Finn den og søk om medlemsskap, eller 
send en mail til fau.styret.lindeberg@gmail.com, så får du en invitasjon til siden. 


