
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 18.10.2016 
 
Til stede: 
1.trinn: 2 representanter 
2.trinn: 0 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 3 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 0 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 0 representanter 
10.trinn: 2 representanter 
 
Godkjent fravær: 8 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 opplæringslovens paragraf 9a, 3.ledd, den såkalte “mobbeparagrafen”. Det 
har vært ett 9a3-vedtak ved skolen siden forrige møte. 
Det var internrevisjon ved skolen i vår, der det ble gjennomgått vedtak, oppfølging og 
dokumentasjon. Lindeberg skole kom svært godt ut, og de få avvikene gikk i hovedsak ut på at 
ordlyden i vedtakene var for omstendelig. 
 
Bemanning: På 3. og 10.trinn er det kontaktlærere som snart skal ut i fødselspermisjon. På 
begge trinnene har erstatterne vært på plass siden skolestart for å sikre kontinuitet. 



 
Økonomi: Det er 38 flere elever nå enn det var i november 2015, noe som gir skolen flere 
inntekter som igjen kan finansiere bedre lærertetthet. Skolen har satt inn ekstra ressurser på 
1.-4.trinn for å ha bedre mulighet til å følge opp leseopplæring etc. 
Dagens regjering har i statsbudsjettet foreslått å kutte ut ordningen med tildelinger til ekstra 
lærere på ungdomstrinnet, som ble innført for en fireårsperiode fra høsten 2013. For Lindeberg 
skoles del er det snakk om tre stillinger, og det er foreløpig uvisst hvordan situasjonen skal 
løses fra neste skoleår. 
 
Språkbruk: Foreldre på 4.trinn uttrykte bekymring for mye stygg språkbruk på trinnet. I følge 
rektor har sosiallærer mye fokus på dette i samarbeid med ledelsen og kontaktlærerne, og dette 
er et tema som også skal følges opp videre med eksterne instanser. 
Rektor understreket at dette ikke er noe spesielt Lindeberg-fenomen, problemet med stygg 
språkbruk eksisterer på tvers av bydeler, skoler og alder og er desverre et tegn i tiden, med 
andre ord en vanskelig og kompleks problemstilling. 

3. Datoer for FAU-møter skoleåret 2016/2017 

Neste møte holdes tirsdag 29.november kl 18-19.30 i auditoriet under Black Boxen. Da skal 
rektor presentere resultater fra høstens nasjonale prøver. 

Videre møter: 10.januar, 7.februar, 7.mars, 4.april, 2.mai og 30.mai. 

4. Lindebergsøndag 
FAU-ene på skolene i nærområdet har fått forespørsel om å ta ansvar for Lindebergsøndag 
framover. Dette kan være en mulighet for inntjening til klassekasser i forbindelse med turer og 
andre arrangementer, men vi er avhengig av at noen ønsker å ta ansvar for at dette 
gjennomføres. 

Aksjonspunkter: 
FAU-styret kontakter 9.trinn for å høre om det er interesse for å ta et arrangement eller to i løpet 
av skoleåret. Dersom de takker nei, kan andre klasser få tilbudet. 
Saken følges opp på neste FAU-møte. 
 

5. Natteravning 
Som nevnt på alle foreldremøtene, skal hver klasse få ansvar for en kveld hver der de skal gå 
natteravn i nærområdet. FAU-representantene i hver klasse må sørge for at det stiller minst tre 
foreldre pr kveld. Representantene må også ta kontakt med lærerne for å få sendt ut en 
felles-sms om dato og klokkeslett for oppmøte.  



Det er viktig å understreke at natteravning har flere formål: En ting er å være en trygghetsfaktor 
i nærmiljøet, men det er også viktig at foreldre beveger seg ute i miljøene barna ferdes i, samt at 
foreldre blir bedre kjent med hverandre ved å gå natteravn sammen noen timer. 
 
Datoer for natteravning: 
11.nov: 10 a 
25.nov: 10 b 
2.des: 10 c 
13.jan: 9 a 
27.jan: 9 b 
10.feb: 9 c 
24.feb: 6 a 
17.mars: 6 b 
31.mars: 7 a 
28.april: 7 b 
12.mai: 8 a 
26.mai: 8 b 
9.juni: 8 c 

Aksjonspunkter: 
FAU-styret sender ut nærmere informasjon til FAU-representantene. 
 
 
6. Valg av FAU-styre 
Viggo Navarsete, Åse Karin Hjelen, Mustapha Moktari og Kjersti Lunnan Aass tar gjenvalg. 
 

7. Eventuelt    
En av representantene for 10.trinn tok opp misnøye med maten på høstens Danmarkstur for 
trinnet. FAU-møtet oppfordret til å ta saken opp direkte med lærerne på trinnet i første omgang. 
 

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. 


