
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 16.10.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representant 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 0 representanter 
4.trinn: 3 representanter 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 3 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær: 9 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 at han slutter ved Lindeberg for å bli rektor ved Lofsrud ungdomsskole. 
Siste arbeidsdag ved Lindeberg er mandag 22.oktober. 
Jan Ljøner kommer inn og fungerer i stillingen inntil ny rektor er tilsatt. 
FAU takker for godt samarbeid gjennom de seks årene Per Øyvind Hammerstad har vært rektor 
ved Lindeberg skole. 

3. Informasjon fra FAU-styret: 



FAU har sendt brev til ledelsen og anmodet om at den såkalte Lutvannstesten fjernes som 
karaktergivende aktivitet ved ungdomstrinnet. 

4. Natteravn 
Natteravningen for 8.trinn 28.september ble avlyst da det kun var én av de påmeldte som møtte 
opp. 
9.trinn hadde ansvaret 12.oktober og gjennomførte med tre deltakere. 
 
FAU-møtet diskuterte hvorvidt man skal ha “tvungen” deltakelse neste år. Saken tas opp til 
diskusjon igjen senere. 
 
Natteravnansvar resten av skoleåret: 
 
26.oktober: 10.trinn 
9.nov: 5.trinn 
23.nov: 6.trinn 
7.des: 7.trinn 
11.jan: 8.trinn 

25.jan: 9.trinn 
8.feb: 10.trinn 
8.mars: 6.trinn 
22.mars: 6.trinn 
5.april: 7.trinn 

26.april: 8.trinn 
10.mai: 9.trinn 
24.mai: 10.trinn 
 

 

5. Eventuelt 
TRYGGHETSRUNDE: I forbindelse med avslutningen av områdeløftet, skal det gås en såkalt 
“trygghetsrunde” i nærmiljøet 5.november kl 17.30 fra undergangen ved Ikea. Borettslag, 
fritidsklubber etc er invitert til å delta. Dersom noen i FAU har anledning til å gå, er det fint! 
  
DRIFTSSTYRET: På neste FAU-møte skal det velges to foreldrerepresentanter + to vara til 
driftsstyret. 

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 medlemskap, eller send en 
mail til fau.styret.lindeberg@gmail.com, så får du en invitasjon til siden. 


