
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 25.09.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representant 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 3 representanter 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 2 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 1 representant 
10.trinn: 1 representant 
 
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 den nylig arrangerte Epledagen der skolen fikk besøk av ordfører 
Marianne Borgen. Hun kunne fortelle at kommunen gjeninnfører skolefrukt på ungdomstrinnet. 
 
Oppgradering av uteområder: Det planlegges en større oppgradering av uteområdene ved 
skolen i løpet av det nærmeste året. Det kommer nye lekeapparater utenfor 1.-4-trinn, og det er 
også planer om å endre løsningen med den store steintrappen slik at området blir tryggere. 
Grusbanen utenfor mellomtrinnet skal deles i to, og sykkelstativene skal fjernes til fordel for 
hyggeligere sittemuligheter. 



Tak-sikring: Etter spørsmål fra FAU tidligere i år har rektor vært i kontakt med 
Undervisningsbygg og sjekket om det er noen mulighet for å sikre taket bedre slik at 
uvedkommende ikke tar seg opp dit. Etter en befaring i sommer, er svaret dessverre nei. Skolen 
vurderer derfor å søke om videoovervåkning også på taket. I dag er det videoovervåkning langs 
vegger og ved inngangene. 
 
Ombygging mellomtrinnet: Som nevnt på tidligere møter har det vært flere befaringer, blant 
annet med arkitekter, på mellomtrinnet for å se på mulighetene for en ombygging til mer 
praktiske undervisningsrom. I disse dager holdes det møter mellom arkitekter og utbygger etc. 
 
Ny områdedirektør: Trond B. Karlsen er ny områdedirektør i skolegruppe C, som vi tilhører. 
 

3. Valg av FAU-styre  
Viggo Navarsete, Guro Harboe-Ree, Vibeke Jøndal, Arsalan Siddiqui og Kjersti Lunnan Aass 
ble valgt. 
 

4. Valg av representanter til SMU 
Skolemiljøutvalget har følgende foreldrerepresentanter dette skoleåret: Dan Nachtnebel og 
Kjersti Lunnan Aass. Grete Elin Iversen er vara. 
 
 
6. Eventuelt 
Foreldrerepresentanten på 5.trinn hevdet at det er for dårlig vakthold i friminuttene på 1.-4.trinn. 
Det har vært noen uheldige episoder, og det bes derfor om at skolen skjerper rutinene. 
 
 
NESTE FAU-MØTE: TIRSDAG 16.OKTOBER kl 18.00. 

PÅMINNELSE: FACEBOOK 
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. 


