
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 06.03.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 1 representanter 
4.trinn: 0 representanter 
5.trinn 1 representanter 
6.trinn: 2 representant 
7.trinn: 0 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær: 10 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 
ELEVUNDERSØKELSEN:  
Rektor gikk gjennom Lindeberg skoles resultater på den årlige elevundersøkelsen. 
Det har vært oppslag i mediene. Medier har innsynsrett i tall fra slike undersøkelser. Lindeberg 
gjør det noe dårligere enn tidligere på området mobbing. Det er 12,30 % av skolens elever som 
oppgir at de er blitt mobbet i løpet av det siste året. 
  
Rektor har gått gjennom tallene med skolens personalgruppe. Ansvarlige på ulike trinn/klasser 
har fått nærmere innblikk i tallene for sine grupper. 
Det arbeides videre med allerede etablerte tiltak. 



  
Elevundersøkelsen tematiserer også trivsel, vennskap, arbeidsforhold og læring. 
  
Mange elever svarer at det ikke er tilstrekkelig arbeidsro. Lindeberg skole arbeider med å bygge 
gode relasjoner til hver enkelt elev. Skolen har ikke lykkes med dette i like stor grad på alle 
trinn/klasser. 
  
Svært positiv utvikling på 5. trinn. 
  
Merk: Noen av FAUs representanter ønsker at skolen går igjennom resultatene fra de spesifikke 
trinnene på vårens foreldremøter. 
 
 
BEMANNING: 
 

Lindeberg skole utlyser flere ledige stillinger i tiden framover. Faglærere, sosiallærer, 
miljøterapeut og inspektør. Flere av disse skal ut i foreldrepermisjoner og det blir derfor 
utlyst vikariater. 

4. 17.mai 
17. mai komiteen er satt og arbeidet er i rute. 
 

5. Ramadan/skoleavslutninger 
 
Skolen har mottatt forespørsler fra noen foreldre om de kan legge skoleavslutningene utenfor 

ramadan. I år er ramadan fra 14. mai til 15. juni. Eid markeres fredag 15. juni. Aktuelle dager 
å legge skoleavslutningene på blir 18., 19. og 20. juni. Det blir krevende å organisere alle 
avslutningene på så få dager. I tillegg blir det utfordrende å lage en plan b, i tilfelle regn eller 
andre uforutsette hendelser. For barnetrinnene kan avslutningene derfor legges til ramadan. 
Barna faster ikke og det har på noen trinn kun vært servering av lett mat til barna. Det 
anbefales å involvere ungdommene selv på 8. – 10. trinn. Mange av disse elevene ønsker å 
faste. Da bør avslutningene legges til etter fasten er avsluttet. 

Det kan være lurt av skolen å gi ut informasjon om hvilke hensyn som må tas, slik at foresatte 
som har kommet med forespørselen forstår grunnlaget for endelig beslutning. 
 
 
6. Natteravning 
Det meldes om et behov for å starte øktene senere på kvelden. Forslag: 20.30 – 00.30. 
Det anbefales også å samarbeide tettere med klubbene/aktivitetshusene. Natteravnene bør få 
informasjon om arrangementer som skal avholdes, fordi det ofte samler mange ungdommer fra 



Alna bydel og andre bydeler. Det anbefales også å legge Trosterudklubben og Furuset 
klubben/FUBIAK inn i ruta. Mange Lindeberg ungdommer er der. 
 

7. Eventuelt   
 
Skoleballet. Kan Yasmin eller andre representanter fra skolen fortelle om gjennomføringen av 

ballet? 
 
 

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. 


