
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 23.08.2016 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 0 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn 0 representanter 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 1 representant 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær:3 representanter 
 
Ledelse: Rektor Per Øyvind Hammerstad 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

Aksjonspunkter: 
Ingen 

2. Informasjon fra ledelsen 
SPRÅKFOKUS: Rektor orienterte om språkfokuset skolen har nå fra skolestart. Språk blir tema 
på alle trinn og alle foreldremøter, for å få bukt med stygg språkbruk blant elevene. 
BEMANNING: Det er sju nye lærere ved Lindeberg skole dette skoleåret, de fleste på 
barnetrinnet. I ledelsen er det noen endringer, blant annet at Hans Sigurd går inn som rektor 
ved Kampen skole ut dette kalenderåret. Lærerdekningen på mellomtrinnet er høyere enn i fjor, 



og på 10.trinn er det satt inn fire kontaktlærere, mot tre tidligere. 
ELEVTALL: Ved skolestart er det 508 elever ved skolen. Det er helt fullt på 1., 2., 3., 4. og 
10.trinn. De andre trinnene har noen ledige plasser. På papiret skal skolen ha plass til 90 elever 
pr trinn på ungdomstrinnet, men dette er ikke realistisk i praksis. På et tidspunkt var det 84 
elever på ett av trinnene, og selv dette var for mange i forhold til undervisningsrommenes 
kapasitet, derfor ble det satt en øvre grense på 75 elever pr trinn. På barne- og mellomtrinnet er 
øvre grense satt til 48 elever.  
Prognosene for kommende år tilsier ikke at det skal bli noen reduksjon i elevtilstrømningen på 
barnetrinnet. 
FORELDREMØTER: Foreldremøter skal avholdes på alle trinn i løpet av uke 36-39.  
 

3. Foreldremøter  
FAU-møtet hadde brainstorming på hva vi som er sittende representanter skal gjøre for å 
rekruttere flere foreldre til FAU på de kommende foreldremøtene. Hvert trinn har fått sitt skriv 
med huskeliste over hva som må tas opp på foreldremøtene, og representantene fikk utdelt 
disse skrivene for å kunne følge med og passe på at infoen når ut til foreldrene. 

Aksjonspunkter: 
Representantene følger opp på hvert enkelt foreldremøte. 
FAU-styret deltar på foreldremøtet på 1.trinn for å presentere viktigheten av foreldreinvolvering. 
FAU-styret lager en kjapp presentasjon av FAU og sender ut til representantene på mail, slik at 
disse kan presenteres på foreldremøtene. 

4. Natteravnprosjektet 
Torsdag 1.september holdes det informasjonsmøte om natteravnprosjektet. Også dette bør tas 
opp på foreldremøtene. FAU ved Lindeberg har vedtatt at vi ønsker å spre ansvaret på klassene 
fra 5.-10.trinn, slik at hver klasse får sin dato der foreldrene skal gå natteravn. Vi kommer tilbake 
til saken etter informasjonsmøtet.  
 

5. Eventuelt 
 
HALVÅRSVURDERINGER: Skolen er nødt til å sende ut sms til foreldrene når 
halvårsvurderingene er lagt ut på It´s Learning. Vi kan ikke forvente at alle foreldre går inn og 
sjekker etter egen hukommelse. 
 
FAU-REFERATER: Det bør lages rutiner for å referatene legges ut på It´s learning og/eller 
skolens hjemmesider. Det bør også sendes ut sms til foreldrene når referater er lagt ut, evt en 
påminnelse i ny og ne om at referatene finnes på nettet.  



 
INFO OM FAU-REPRESENTANTER: Det bør ligge en liste med navn på FAU-medlemmer på 
It´s learning. I tillegg bør navn og kontaktinfo til hvert trinns foreldrerepresentanter ligge i fast 
mal i ukeplanen. 
 
 

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. 


