
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 03.03.2020 
 
 
TIL STEDE: 
 

1 A   4 A x  7 A x  9 A  

1 B   4 B   7 B x  9 B x 

2 A x  5 A x  8 A x  9 C  

2 B   5 B   8 B   10 A x 

3 A   6 A   8 C x  10 B x 

3 B   6 B      10 C x 

 
 
 
Godkjent fravær: 16 representanter 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

2. Informasjon fra ledelsen 
Foreldreundersøkelsen: Info sendes ut til foreldre i disse dager. Det kommer en egen sms 
med link til undersøkelsen senere. 
Sommerskolen: Brosjyrer på vei ut til elevene. Påmelding i perioden 11.-17.mars. 
Lindeberg senter på kveldstid: Politiet melder at det er en del barn og unge som henger på 
senteret på kveldstid, og savner flere synlige voksne ute i miljøet. Oppfordring til foreldre: Legg 
kveldsturen innom senteret. FAU oppfordrer alle FAU-representanter til å ta opp dette på 
foreldremøtene. 



3. Informasjon fra styret 
Møte i skolegruppe C:  
Vi var til stede på møtet i skolegruppe C på Lutvann skole 13.februar. Her ble det bl.a. snakket 
om at Oslo KFU er i dialog med etaten om å utvikle en plattform for lagring av FAU-dokumenter 
og kommunikasjon mellom foreldre. Nå er det litt tilfeldig hvordan FAU på de ulike skolene 
lagrer sine dokumenter. 
 
Klasselister var også et tema, dvs dilemmaet med personvernlovgivningen på den ene siden og 
foreldresamarbeid på den andre siden. Når man ikke får lov til å dele ut klasselister med 
kontaktinfo, blir det vanskelig for foreldre å ha kommunikasjon på trinnene. 
Oslo KFu skal ha møte med etaten om dette i april. 
 
Foreldrekonferansen arrangeres i etatens lokaler på Helsfyr onsdag 18.mars. Medina stiller for 
Lindeberg skole. 

4. Natteravn 
 

6.trinn har ansvaret 6.mars. Bushra har hånd om dette. 
20.mars er det 5.trinn sin tur. Jurate har ansvaret. 
 
På grunn av problemer med kode/åpning av Lindeberglokalet, har det vært litt tungvint i det 
siste, siden Viggo har vært nødt til å gå ned og låse opp hver fredag. Dette ordnes nå med en 
midlertidig løsning: Natteravnsekken med vester etc. settes på lageret på Kiwi, slik at de som 
skal gå natteravn går innom der og henter sekken før vandringen, og leverer den tilbake etterpå.  
 
Viggo kontakter dessuten forebyggende politi på Stovner og får et telefonnummer som ansvarlig 
natteravn kan ringe til når vandringen starter. Da vet politiet at det er noen som er ute og hvem 
de eventuelt kan ringe til dersom det skulle være noe i løpet av kvelden. 

5. 17.mai 
Komiteen er i gang med sine forberedelser. 
 
6. Skoleballet 
8.trinnsforeldrene som var vakter, rapporterer om et vellykket ball med hyggelige ungdommer, 
og det var en svært positiv opplevelse for alle parter. Trinnet greide til slutt å stille med ni vakter, 
hvorav noen var representert med både mor og far. Dermed var det i realiteten bare sju av 
elevene på hele trinnet som hadde foreldre som stilte opp. Riktignok var det natteravn på trinnet 
bare to uker før, men heller ikke der var det stort oppmøte til tross for mange sms-er og 
oppfordringer, så det er ingen «unnskyldning» for at det var så få foresatte til stede. Det er 



dessuten gjerne de samme foreldrene som stiller opp både på natteravn og som vakter... 
FAU oppfordrer alle foresatte ved Lindeberg skole til å bidra mer for et godt 
foreldresamarbeid. 
 
 
6. Ombygging på mellomtrinnet 
 
Planen er fortsatt at ombyggingen skal starte i sommer og forhåpentligvis være ferdig etter 
høstferien. Mer info om dette på neste møte. 

7. Eventuelt    
 
Foreldre på 4.trinn var invitert til matematikk-workshop i slutten av januar, og ca 15 foresatte 
møtte opp. Dette var en svært lærerik kveld for de frammøtte, og FAU-representantene vil gi 
honnør til lærerne som dro i gang dette. Kanskje noe flere trinn kunne hatt? 
 

NESTE FAU-MØTE: Tirsdag 31.mars kl 18. 

 

Påminnelse: 
FAU-styret har 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. 


