
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 21.08.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 0 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 3 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 3 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 0 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær: 6 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 
Det har vært en rolig og fin oppstart av skoleåret. Det er ca 40 elever på 1.trinn, og plass til 48. 
På 2. og 7.trinn er det også ledige plasser, mens 3., 4., 5. og 6. er fulle. På ungdomstrinnet er 
9.trinn fullt, mens det er noen ledige plasser i 8. og 10. Til sammen har skolen nå 502 elever, 
noe som er en økning fra senvinteren. 
 
Bemanning: 
Det er ansatt noen nye lærere dette skoleåret. 
Miljøterapeuten har sagt opp sin stilling for å begynne i politiet. Skolen har allerede hentet inn 
den som fungerte som miljøterapeut i fjor. 



Ny inspektør på barnetrinnet er på plass. 
 
Oslo kommune fortsetter med gratis AKS-plass etter skoletid, noe som innebærer at ledelsen 
forventer 100% dekning på 1.-3.trinn i år. 
 
Lokaler mellomtrinnet: 
Avdeling for skoleanlegg (ASA) har vært på befaring på mellomtrinnet to ganger, sist uke med 
arkitekter som er i gang med å utarbeide forslag til ombygging slik at lokalene blir 
hensiktsmessige. Ingen har lovet noe, men ifølge rektor er det overraskende dersom det ikke 
blir en ombygging. 
 
Eksamensresultater: 
For andre år på rad var snittkarakteren godt over 3 på skriftlig eksamen (3.4 i norsk, 3.4 i matte, 
3.8 i engelsk). 
Også resultatene på muntligeksamen var gode - ca halvparten av elevene fikk 5 eller 6. 
 
Statsministerbesøk: 
Skolen hadde besøk av Erna Solberg, Trine Skei Grande og Per Sandberg i uka etter skoleslutt, 
i forbindelse med Alna bydels sommerjobbprosjekt, hvor tilsammen 40 ungdommer i bydelen 
fikk jobb i ferien. Noen av ungdommene hadde som jobb å male på Lindeberg skole, derav 
politikerbesøket. 

3. Forberedelser til foreldremøtene  
Resten av FAU-møtet gikk stort sett med til å forberede informasjon til foreldremøtene. 
17.mai på 2. og 5.trinn, natteravn på 5.-10.trinn og skoleball-vakthold på 8.trinn. 
FAU-representantene må sørge for å bidra til at vesentlig informasjon kommer fram på 
foreldremøtet på sitt trinn. 

4. Eventuelt 
Det ble ytret ønske om mer informasjon fra fritidsklubben om hva de kan tilby. FAU-styret 
kontakter klubben. 
 
NESTE MØTE: Tirsdag 25.september 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 medlemskap, eller send en mail til 
fau.styret.lindeberg@gmail.com, så får du en invitasjon til siden. 


