
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 29.08.2017 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 0 representanter 
4.trinn: 0 representanter 
5.trinn: 3 representanter 
6.trinn: 2 representanter 
7.trinn: 0 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 3 representanter 
 
Godkjent fravær: 2 representanter 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

 

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

2. Informasjon fra styret 
NATTERAVN: Alle representantene fikk utdelt infoskriv og påmeldingslister til skoleårets 
natteravnkvelder.  
 
Trinnene har ansvar for følgende kvelder: 
5.trinn: 3.november og 16.februar 
6.trinn: 17.november og 1.mars 
7.trinn: 1.desember og 16.mars 
8.trinn: 8.september, 5.januar og 13.april 



9.trinn: 22.september, 19.januar og 27.april 
10.trinn: 20.oktober, 2.februar og 25.mai. 
 
FAU-representantene har ansvar for å sørge for at påmeldingslistene blir sendt rundt på 
foreldremøtene, samt ansvar for å følge opp de datoene trinnet har. 
 
Videre har representantene på enkelte trinn ansvar for å sørge for at følgende temaer tas opp 
på foreldremøtene: 
 
Hele barne- og mellomtrinnet: I tillegg til FAU-representanter bør det velges en sosialkomité 
som skal ha ansvar for jule-og sommeravslutning og gjerne ta initiativ til spillkvelder o.l. 
 
2. og 5. trinn: 17.mai-komité må settes ned, minimum 2-3 personer fra hvert trinn, som skal 
starte arbeidet sitt etter nyttår. Det må pekes ut én person som kan være komitéleder, gjerne en 
som har vært med på opplegget tidligere. På foreldremøtet må det opplyses at alle foresatte 
skal bidra på selve 17.mai. 
 
8.trinn: Vakter til skoleball. Siden det er 9. og 10.trinnselever som deltar på skoleballet, er det 
en tradisjon at det er 8.trinnsforeldrene som har ansvar for vaktholdet. Det må pekes ut én 
person som kan ta styring og sørge for å rekruttere vakter. Skoleballet arrangeres vanligvis i 
februar. 
 
9.trinn: Turkomité. Dersom neste års 10.trinn skal reise på skoletur, må arbeidet med 
dugnader og pengeinnsamling starte nå, og det må settes ned en komité som kan lede dette. 
Trinnet har ansvar for å drive kafeen på skolen 17.mai, noe som kan gi gode inntekter. 
 
10.trinn: Skoleball. Det bør utnevnes en forelder som kan være med i skoleballkomiteen når 
den tid kommer og samarbeide med elever og lærere om å arrangere ballet. 
 
Alle trinn: FAU-representantene bør si noen ord om FAU i forkant av at det skal velges nye 
representanter. Det er mest praktisk at denne informasjonen kommer i plenum før foreldrene 
deler seg i klasser. Selve valget kan imidlertid foregå klassevis. Det skal velges minst én 
foreldrekontakt + en vara i hver klasse. 
 
Fakta om FAU: Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Fra 
hver klasse skal det velges representanter som sitter i FAU (står for Foreldrerådets 
Arbeidsutvalg). FAU møtes jevnlig, vanligvis en gang i måneden, og diskuterer saker etter 
behov. Rektor er ofte tilstede på disse møtene.  
  
Neste FAU-møte holdes tirsdag 26.september kl 18-19.30 på personalrommet. 
 
 



2. Eventuelt    
 
Gran skole: 3. og 4.trinn busses til Gran skole nå i ombyggingsperioden. Det kom innspill om at 
skolegården på Gran er full av glasskår fra knuste vinduer etc, og FAU oppfordrer skolen til å 
følge opp dette. Ett forslag var også å ta færre, men lengre friminutt slik at lærere og elever kan 
gå ned i Verdensparken i stedet for å være i skolegården. 
 
Opprydding rundt skolen: Flere naboer har observert at områdene rundt skolen er populære 
tilholdssteder for ungdomsgjenger på kveldstid, særlig i helgene. Dette medfører at det ligger 
sneiper, rester av brukerutstyr og annet søppel i kriker og kroker, særlig under rampa ved AKS 
og ved inngangen til mellomtrinnet. Skolen oppfordres til å ta en rydderunde før skolestart hver 
mandag morgen. 

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. 


