
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 29.11.2016 
 
Til stede: 
1.trinn: 2 representanter 
2.trinn: 2 representanter 
3.trinn: 2 representanter 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn: 2 representanter 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 3 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 3 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent forfall: 2 representanter 
 
Ledelse: Rektor Per Øyvind Hammerstad 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

Aksjonspunkter: 
Ingen 

2. Informasjon fra rektor 
 
Mannequin Challenge: Rektor viste oss Mannequin Challenge-videoen som 8.trinn har laget: 
https://www.youtube.com/watch?v=3XO-GOWOC-M&feature=youtu.be 
 
Nasjonale prøver: 

https://www.youtube.com/watch?v=3XO-GOWOC-M&feature=youtu.be


FAU fikk presentert resultatene fra årets nasjonale prøver. Det er generelt sett rundt ⅓ av 
elevene som er på laveste nivå på 5.trinn. Det ble påpekt fra flere foreldre på 5.trinn at 
vanskelighetsgraden på disse prøvene er altfor høy i forhold til hvilket nivå elevene ellers er på i 
undervisningen. 
Fritaksprosenten er lav på Lindeberg sammenlignet med en del andre skoler. 
Alle resultater finnes på skoleporten.no. 
 
Økonomi:  
Utdanningsetaten har utredet ressursfordelingen i Osloskolen, og på nyåret skal rapporten ut på 
høring. Det ligger an til en vanskeligere situasjon for mange av skolene dersom den 
økonomiske fordelingen endres. For mange skoler, Lindeberg inkludert, blir elevgrunnlaget 
stadig mer utfordrende, mens ressursene blir færre.  
 

3. Valg til driftsstyre og SMU 
Kjersti Lunnan Aass ble valgt til foreldrerepresentant i driftsstyret for kalenderårene 2017 og 
2018. Vara: Viggo Navarsete. 
 
Grete Elin Iversen og Kjersti Lunnan Aass ble valgt til foreldrerepresentanter i 
Skolemiljøutvalget (SMU) for dette skoleåret. 
 

4. Lindebergsøndag 
9.trinn har ikke kapasitet til å ta ansvar for Lindebergsøndag. Lindeberg skole takker derfor nei 
til å bidra på dette arrangementet i inneværende skoleår. 

  

5. 17.mai 
Komiteen er nedsatt i 2. og 5.trinn. 
Skolekorpset takker nei til å drive cafeen inne på Torget, og tilbudet om dette går derfor til 
9.trinn. 
 
 
6. Natteravning 
10.trinn har hatt ansvar for noen fredager nå i høst, med nedslående resultat når det gjelder 
foreldreengasjement. FAU-representanten fra 10.trinn har sendt ut mailer og fått skolen til å 
sende ut SMS, men likevel var det bare én som meldte seg. Dette er veldig skuffende, og det er 
viktig at dette blir tema for foreldremøtene på 6.-10.trinn etter nyttår. Hver klasse har kun én 
kveld i året med natteravnansvar, og da burde man forvente at foreldrene viser engasjement. 
FAU-representantene har et overordnet ansvar for å sørge for at det er minst tre natteravner på 



plass. 
For resten av skoleåret gjelder disse datoene: 
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 

 

7. Eventuelt    
Skoleball: 
I fjor foreslo FAU at skoleballkomiteen bør få hjelp fra noen av foreldrene for å sikre at 
arrangementet gjennomføres på en best mulig måte. 10.trinnsrepresentantene følger opp dette. 
 
 
Neste FAU-møte: Tirsdag 10.januar 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. 


