
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 24.10.2017 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representant 
2.trinn: 3 representanter 
3.trinn: 2 representanter 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 2 representanter 
7.trinn: 0 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 1 representant 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær: 10 representanter 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

2. Informasjon fra ledelsen 
Rektor hadde ikke anledning til å delta på møtet, men FAU-styret orienterte kort om at 
byggeprosessen på 3. og 4.trinn er i rute. Det ligger an til teknisk kontrollbefaring den 
23.november, og hvis alt går som det skal, kan trinnene flytte inn igjen kort tid etterpå. 
 
PGB: Skolen er blitt med i et matematikkforskningsprosjekt på 8.trinn, kalt PGB (program for 
bedre gjennomføring). Prosjektet retter seg mot elevene med dårligste resultater som vil få 
særskilt tilrettelagt opplæring i grunnleggende tall- og matematikkforståelse. Undervisningen 
foregår i 4-5 uker i høst og 4-5 uker til våren, og blir gitt i små grupper. 
 
Gode resultater: Kartleggingsprøver på 9.trinn viser svært gode resultater i lesing og regning i 



forhold til året før. 
 

4. Dusjing 
Det ser ut til å være et generelt problem at mange elever ikke dusjer etter gymtimene. 
FAU-styret har tatt saken opp med rektor og spurt om skillevegger i dusjen kan være en 
mulighet. Vaktmester skal sjekke priser. 
FAU diskuterte problemet på møtet, og vil gjerne ha dialog med rektor om dette på neste møte. 
Hvilke regler gjelder? Hva kan skolen gjøre for å få alle til å dusje?   
FAU mener at det er bedre om skolen gir “ordre” om at det skal dusjes, at dusjing er en del av 
gymtimen. Å oppfordre til det blir for svakt, da kan det oppfattes som et valg man kan ta selv. 
På foreldremøtet på 6.trinn ble foreldrene enige om at alle barna skulle dusje og at læreren 
kunne pålegge barna det. 
En idé er at helsesøster tar opp saken i klassene og snakker om viktigheten av god hygiene. 
FAU oppfordrer dessuten elevrådet om å diskutere saken.  
 

5. SMU 
Valg av foreldrerepresentanter til skolemiljøutvalget for inneværende skoleår: 
Grete Elin Iversen og Kjersti Lunnan Aass, med Mustapha Mokhtari som vara. 
 
6. Møtedatoer 
FAU-møtene holdes på følgende datoer resten av skoleåret: 
 
28.november 
9.januar 
6.februar 
6.mars 
3.april 
8.mai 
29.mai 
 
Innkallinger og referater legges ut på Spond, og alle FAU-representanter oppfordres til å laste 
ned appen. 

7. Eventuelt    
“Bli kjent”-tur for 8.trinn: Årets 10.trinn hadde overnattingstur til Grønlihytta kort tid etter 
skolestart da de gikk på 8.trinn, noe foreldrene mener hadde stor betydning for klassemiljøet. 
En slik tur er ikke blitt arrangert de to siste årene, og FAU oppfordrer ledelsen til å vurdere om 
dette burde vært et årlig opplegg for de nye ungdomstrinnselevene. 



 
Sosiale aktiviteter: 
Det er svært varierende hvor mye sosialt som arrangeres for barn og foreldre på de ulike 
trinnene. På 2.trinn har lærerne delt klassen inn i fire årstidsgrupper der foreldrene får ansvar 
for ett arrangement i hver sin årstid. Sist søndag møttes foreldre og barn på Nordre Lindeberg 
Gård, i regi av høst-gruppa. Dette er positive tiltak, og FAU mener det veier tyngre når skolen gir 
denne type drahjelp for å få foreldrene til å sette i gang. 
Foreldrene på 6.trinn arrangerer Halloweenfest på Torget for elevene på trinnet tirsdag 
31.oktober. 
 
FN-dagen: 
I barnehagene er man vant til å markere FN-dagen hver høst, og dette skjer også på mange 
skoler. Eksempel fra Manglerud på FN-dagen i år: Foresatte på 1.-4.trinn ble invitert til skolen 
fra kl 16 der det ble servert matretter fra mange ulike nasjoner, det var hennamaling og 
underholdning, og det var en viktig og sosial begivenhet som markerte slutten på et lærerikt 
FN-prosjekt på trinnene. Foreldregruppen arrangerte selve festen i samarbeid med lærerne. 
FAU mener dette burde vært gjort som et positivt tiltak også på barnetrinnet på Lindeberg. 
 
Fritidsaktiviteter: 
FAU-møtet diskuterte de ulike fritidsaktivitetene som finnes i nærmiljøet. Mange er ikke klar over 
hvor gode tilbud f.eks fritidsklubben har, og FAU mener at klubben burde vært invitert til skolen 
for å informere kort om tilbudet i klassene i starten av skoleåret.  
Det kan også være en idé å invitere speiderne, fotballklubben, korpset etc til å ha stands med 
informasjon i forbindelse med foreldrekvelder o.l. 
 
 
5.-10.trinn: Husk foreldrekveld med foredrag om nettvett tirsdag 14.november!  
 
 
NESTE FAU-MØTE er tirsdag 28.november. Da møtes vi i auditoriet. 

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. 


