
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 30.05.2017 
 
Til stede: 
1.trinn: 2 representanter 
2.trinn: 0 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 0 representant 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 1 representant 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: XXXX 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 
 
Romsituasjonen på 3. og 4.trinn: 
Ombygging er vedtatt og skal skje så fort som mulig. Det skal bygges fire undervisningsrom 
med dagslys og separate innganger, samt to tilstøtende grupperom. Rektor mener det ikke er 
sannsynlig at byggingen er ferdig til skolestart, men at det i så fall finnes alternativer, f.eks at 3. 
og 4.trinn bruker ledige lokaler på Skjønnhaug i en måned eller to dersom det blir nødvendig. 
 
Eksamen: 
Skriftig eksamen er over, og ledelsen er fornøyd med gjennomføringen. 



På 10.trinn ligger gjennomsnittlig standpunktkarakter i matte på 3.4, mens det blant de 25 
elevene som ble trukket ut til matteeksamen er et snitt på 2.4. Sensuren er ikke falt, men 
ledelsen har grunn til å tro at snittet på eksamen ikke havner under 3. 
Det har vært et voldsomt fokus på eksamen og en ekstremt god utvikling på trinnet. Alle som 
kom opp i matte var på helgekurs dagene før eksamen. 
 
Elevundersøkelse: 
Det blir gjennomført en forenklet elevundersøkelse på 5.-10.trinn de kommende ukene, med et 
utdrag av spørsmålene fra den store undersøkelsen i vinter. Det er lagt vekt på spørsmålene 
som handler om trivsel og mobbing, og det skal bli spennende å se om det har skjedd noen 
endring siden forrige undersøkelse. 
Rektor poengterer at det er viktig å “preppe” elevene foran slike tester, ikke fordi man skal få 
dem til å svare “riktig”, men for at de skal forstå hva de faktisk svarer på og ta spørsmålene på 
alvor, slik at skolen kan få resultater som gir et korrekt bilde av situasjonen. 
 
Vitnemålsutdeling på 10.trinn er onsdag 21.juni. (se også under eventuelt) 
 
Renhold på AKS: 
Det kom innspill fra foresatte om at det er dårlig renhold på toalettene på AKS/1. og 2.trinn. 
Rektor er kjent med problemet og ledelsen jobber med saken. 
 
Leksehjelp AKS: 
Ref. forrige FAU-møte. Leksehjelptilbudet på AKS er satt i gang av en lærer på eget initiativ og 
er dermed ikke noe som skolen har satt i system. Det er beklagelig at det er mye støy og uro på 
leksehjelpen, men skolen har ikke mulighet til å sette inn ressurser på dette. 
 

3. Eventuelt 
Vitnemålsutdeling: FAU-representanten på 10.trinn har fått beskjed fra lærer om at det må 
ordnes med foreldrenes tale, kaker etc til utdelingen. FAU-møtet diskuterte dette, og erfaringene 
viser at det har vært litt ulikt fra år til år hvordan man har gjennomført vitnemålsutdelingen. 
Siden det åpenbart ikke er noen fast “mal” for arrangementet, ber FAU ledelsen om å utarbeide 
et slikt for å unngå forvirring i framtida. 
  
Nettvett/grooming: 
Det ble henvist til nettsiden “Barnas trygghet” som for en tid siden avslørte en eldre mann fra 
Lindeberg som drev med “grooming”, dvs var inne på en chatside og lokket med penger etc for 
å få treffe en 13-årig jente. 
FAU ønsker at skolen setter enda mer fokus på nettvett, grooming, sosiale medier etc, og 
foreslår at politiet hyres til å holde foredrag for elevene, f.eks ett foredrag for 4.-6. trinn og ett for 
7.-8.trinn, gjerne så raskt som mulig. At politiet snakker om slike ting gir mer tyngde enn om en 
“vanlig” person sier det samme. Det er ikke alle som snakker så mye om slike ting hjemme, og 



FAU mener at skolen bør ta et større ansvar på dette feltet. 
Politiet bør også komme jevnlig og informere både elever og foresatte om rusmiddelmisbruk. 
 
Psykisk helse: 
FAU ønsker også at det gjøres enda mer plass til temaet psykisk helse, både teori og praktiske 
øvelser.  
 
Spond: FAU tar sikte på å prøve ut appen SPOND fra høsten av. 
 
Teacher Appreciation Day: Det kom forslag om å innføre en slik dag også her. Vi følger opp 
saken senere. 
 
Natteravn: På neste møte skal FAU-representanter fra alle trinn få utdelt påmeldingsskjemaer 
med riktige datoer for sitt trinn, samt infoskriv slik at alle er forberedt til foreldremøtet. 
 
 
 
Neste møte er det siste for det sittende FAU. 
Møt opp tirsdag 29.august kl 18.00! 

 

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. 


