
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 09.04.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 1 representant 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 8 representanter 
 
Ledelse: Rektor Bjarte Buen 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

2. «Bjartes hjørne» - informasjon fra ledelsen  
Fadderordning: Ledelsen synes fadderordningen som FAU foreslo (jfr forrige referat) er en god 
idé, og vil sette i gang ordningen fra neste skoleår av. 
 
Inspeksjon: Fra høsten av blir det flere voksne ute på inspeksjon i friminuttene. Ordningen med 
at også elevmeglere hjelper til med inspeksjon, fortsetter.  
 
Vikarer: Skolen har fått noen flere vikarer etter annonsering. Noen foresatte på 8. og 9.trinn 
uttrykte bekymring for situasjonen i matte (mye bruk av vikarer). Ny mattelærer er på plass på 
9.trinn fra 1.april, rektor følger opp situasjonen på 8.trinn. 



Bemanning: Ny norsklærer på ungdomstrinnet er ansatt fra høsten av. 
Det utlyses en stilling på 1.-4.trinn. 
 
Foreldreundersøkelsen:  Det er temmelig lav oppslutning blant foreldrene. Noen trinn er nede i 
bare 10%. Svarfristen er utsatt til over påske. Ledelsen sender ut påminnelse på sms til 
foresatte. 
 
Klasselister: Det kom spørsmål fra foreldrerepresentanter om man kan få klasselister med 
kontaktinformasjon til foresatte. Det er litt uklart hva som er tillatt av hensyn til 
personvernlovgivningen, rektor følger opp saken og sjekker. 
 

3. Fritidsklubben 
Souhaila som er klubbleder ved Lindeberg Fritidsklubb, orienterte om klubbens mange gode 
tilbud til barn og unge i området. FAU opplever at mange foreldre ikke kjenner til hva klubben 
kan tilby. Det var også nytt for FAU at flere av de ansatte er sosionomer og pedagoger. 
Klubben har en instagramkonto ( @lindeberg_klubben ) som foresatte oppfordres til å følge. 
FAU oppfordrer klubben til å etablere en egen Facebookside for lettere å nå ut med informasjon 
til foresatte. 
 

4. 17.mai 
Komiteen er i rute. 
FAU-styret ordner med bonger til alle elever som deltar i toget, og oppfordrer ledelsen til å 
informere alle lærere slik at de kan oppfordre elevene til å bli med. 
Også i år er 17.mai under ramadan.  
FAU-møtet diskuterte en eventuell ordning med pengepremie til det trinnet som stiller med flest 
elever i toget. Det er både fordeler og ulemper med en slik ordning, og det ble enighet om å 
utsette saken og ta den opp igjen neste skoleår. 
 

5. Natteravn 
 
Sist fredag hadde 5.trinn ansvar, og dessverre møtte det opp bare én foresatt i tillegg til trinnets 
foreldrerepresentant, til tross for utsendte sms-er og purringer. Det kan virke som at det bør tas 
grep for å øke foreldreengasjementet på dette trinnet (noe også den lave svarprosenten på 
foreldreundersøkelsen tyder på), og FAU oppfordre ledelsen til samarbeid om dette. 
 
Viggo og Kjersti har hatt møte med foreldrerepresentanter på Jeriko og Skjønnhaug om 
natteravningen neste skoleår. Skolene fordeler fredagene mellom seg, og i tillegg blir det noen 



åpne fredager der alle skolene har et felles ansvar (samt at det disse kveldene skal oppfordres 
til at også andre enn foresatte kan delta). 
Jeriko har tidligere ikke vært med i ordningen, mens Skjønnhaug har hatt stor belastning på 
5.-7.trinn som har hatt ansvar to fredager hver måned.  
Fra skoleåret 2019/2020 engasjerer Jeriko og Skjønnhaug alle trinn (1.-7.) slik at trinnene får én 
vandring hver pr skoleår.  
På Lindeberg har vi hittil fordelt ansvaret på 5.-10.trinn, men på FAU-møtet ble det enighet om å 
utvide til at alle trinnene er med også her.  
FAU-styret setter opp kalender for natteravningen. 
 
Neste natteravning for Lindeberg i år er 26.april, og da har 8.trinn ansvaret. 
Deretter har 9. trinn ansvar for fredag 10.mai. Jeriko skole vil også gå natteravn denne kvelden. 

 
Neste møte: Tirsdag 7.mai. 
 
NB! Møtet som var satt opp tirsdag 4.juni, er flyttet til 11.juni pga id. 
 

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. 


