
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 26.09.2017 
 
Til stede: 
1.trinn: 2 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 3 representanter 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 0 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 7 representanter 
 
Ledelse: Rektor Per Øyvind Hammerstad 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

1. Presentasjonsrunde   
Siden dette var første møte med de nye FAU-representantene, tok vi en presentasjonsrunde 
rundt bordet. 

2. Informasjon fra ledelsen 
- Ombyggingen på 3. og 4.trinn er i rute, og innflytting skjer trolig i løpet av november. 
- Utlyste stillinger: En av de tre ekstra ressurslærerstillingene som skolen fikk midler til er 

foreløpig ikke besatt, dette grunnet manglende kompetanse hos søkerne.  
- Det har vært en grei oppstart på samtlige trinn dette skoleåret uten spesielle problemer. 
- Lindeberg skole ønsker å være en god utdanningsskole og har dermor tatt imot 

lærerstudenter som i disse dager er på skolen for å observere. Til våren kommer de 
tilbake for å ha praksis. 

- Skolen har fokus på psykisk helse og har to sosiallærere, en miljøterapeut og to 
helsesøstre som jobber spesielt med dette. 



 
Rektor orienterte dessuten blant annet om driftsstyrets arbeid, samt om skolens generelle 
situasjon når det gjelder elevtall og økonomi. 
 
Tirsdag 14.november blir det foreldrekveld på torget med tema sosiale medier. Da kommer en 
politiførstebetjent som har dette som arbeidsområde for å informere oss foreldre om barns bruk 
av internett og sosiale medier. Arrangementet er i hovedsak rettet mot foreldre på 4.-10.trinn. 

3. NATTERAVNING 
På samtlige foreldremøter på 5.-10.trinn har natteravn vært tema, og påmeldingslister er blitt 
sendt rundt. 8. og 9. trinn har allerede hatt hver sin kveld hittil i høst, og 10.trinn har ansvaret 
20.oktober. FAU-representantene har ansvar for å sørge for at natteravningen blir gjennomført. 
FAU har utarbeidet et eget skriv om dette som ble delt ut på forrige møte.  
 
Oppfordring: Søk opp Facebook-gruppen NATTERAVNER PÅ LINDEBERG og trykk liker på 
den, så blir du informert om hva som skjer. 

Aksjonspunkter: 
FAU-styret følger opp 7.trinn som ikke var tilstede på FAU-møtet og sørger for at ansvaret 
plasseres hos riktig person. 7.trinn skal ha natteravn-ansvar fredag 1.desember. 

4. SKOLEMILJØUTVALGET (SMU) 
Valg av foreldrerepresentanter til SMU utsettes til neste FAU-møte.   

5. 17.MAI-KOMITÉ 
2.trinn har valgt 17.komité, mens det på 5.trinn ikke ble gjort innen foreldrene delte seg 
klassevis. Viggo tar styring. 
 
6. VALG AV FAU-STYRE 
Viggo Navarsete (5. trinn), Liv Alice Pope (9.trinn), Terje Stokke (4.trinn) og Kjersti Lunnan Aass 
(8. og 9. trinn) ble valgt. 

7. SPOND    
FAU oppfordrer alle representanter til å ta i bruk appen SPOND for møteinnkallinger og 
referater. 

9. EVENTUELT   
KARAKTERER PÅ UNGDOMSTRINNET: Det ble tatt opp at skolen burde informert bedre om 



ordningen med å utsette oppstart av karakterer på ungdomstrinnet. 
 
LEKSEPLAN PÅ UNGDOMSTRINNET: Det ble også tatt opp at foreldre som ikke er på nettet 
og dermed ikke bruker It´s Learning ikke har noen oversikt over lekser som blir gitt på 
ungdomstrinnet, og om det er mulig å få lekseplan på papir. 
FAU-styret tar saken videre til rektor. 
  

10. MØTEDATOER I HØST   
 
Neste møte er TIRSDAG 24.OKTOBER kl 18.00 
Deretter blir det møte tirsdag 28.november kl 18. 
 
FAU-styret skal sette datoer for resten av skoleåret, info kommer senere. 

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. 


