
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 04.04.2018  
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 2 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 0 representanter 
7.trinn: 0 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 9 representanter 
 
Ledelse: Rektor Per Øyvind Hammerstad 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Liv Alice Pope 

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

2. Informasjon fra ledelsen 
 

● Kort oppsummering av gårsdagens foreldremøte: «Ut av tåka» med Bydel Alnas 
medarbeider Per Jonas Lie. Det var ca. 20 foreldre tilstede. FAU mener at det burde ha 
vært sendt ut et infoskriv om bakgrunnen for foreldremøtet i forkant. Hvis foreldrene 
hadde fått mer informasjon om at dette er en stigende utfordring kunne det kanskje blitt 
bedre oppmøte. Møtet var informativt for de som var der. 

● Dusjene på skolen. Det har vært en utfordring med kaldt vann. Skolen har undersøkt og 
det er varmt vann, men det tar ca 4 minutter før vannet blir varmt når en skrur på. 

● Taket. Det er en utfordring at ungdom oppholder seg på taket. Det har vært skader 
tidligere pga. fall. I tillegg kan tak og vegger få skader når barn/ungdommer klatrer opp 



og beveger seg der oppe. Det foreslås fra FAU at vi tar kontakt med Undervisningsbygg 
angående dette. Det er mulig det kan settes opp hindringer o.l for å forhindre klatring. 
Rektor tror at en tidligere har kontaktet Undervisningsbygg og at de ikke har gode 
løsninger. FAU foreslår at en kan be om innsyn i vurderingene som er gjort. 

● Forbedring av bygget innvendig. Det er blitt gjort store forbedringer av 
undervisningsrommene på småskoletrinnene. Nå ønsker FAU å rette fokuset mot 
mellomtrinnets undervisningsrom. Mellomtrinnet har 4/5 undervisningsrom. To av dem er 
uten vinduer og tilførsel av dagslys. FAU har diskutert dette jevnlig med rektor og han 
arbeider med forbedringer. 

● Innvilgelse av fridager/feriedager. Representanter i FAU har lagt merke til at flere elever 
får innvilget fridager og feriedager. Rektor svarer at alle må sende en skriftlig søknad. 
Deretter gjøres en faglig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Kriterier som vurderes er: faglig 
innsats og utvikling og fravær. Behandlingstid er 3 uker. 

● Bemanning. Gjennomgang av nye ansettelser. 

3. 17.mai 
Alt er under kontroll. 
 
 
Neste møtedatoer: 8. mai og 29. mai 
 
 
 

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. 


