
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 05.02.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 2 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 5 representanter 
 
Ledelse: Rektor Bjarte Buen 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

2. Informasjon fra ledelsen 
Vår nye rektor, Bjarte Buen, var til stede på sitt første FAU-møte etter at han begynte på 
Lindeberg for noen uker siden. Han har vært skoleleder siden 2009, blant annet rektor ved den 
norske skolen i Malaga og ass.rektor ved Tiurleiken skole. Tidligere har han vært kontaktlærer, 
timelærer, assistent og spesialpedagog ved ulike skoler. 
Han fortalte at han er blitt veldig godt mottatt og at han gleder seg til fortsettelsen. 
 
Bemanning: Ny matematikklærer etter Leif er ansatt. Skolen hadde fått en vikar i mellomtiden, 
men siden vikaren har fått fast jobb et annet sted fra 1.mars og den nye læreren ikke kan starte 
før 1.april, er det mulig det blir en måned med vikarer. Ledelsen jobber med saken. 



Elevundersøkelsen: Undersøkelsen som ble foretatt før jul, viser en liten framgang mtp 
mobbing: 25% sier de blir mobbet, mot 28% på forrige undersøkelse. Skolen har imidlertid ikke 
like mange elever på oppfølgingsplan, så det arbeides nå med en kartlegging av hvilke elever 
som eventuelt blir mobbet uten at dette er fanget opp. Rektor understreker at han gjerne vil ha 
beskjed fra foresatte dersom vi kjenner til at barn ikke har det bra på skolen. 
 
Foreldreundersøkelse: I løpet av våren blir det foreldreundersøkelse, og ledelsen oppfordrer 
alle foresatte til å svare på denne. 
 

3. Natteravn  
 
9.trinn hadde ansvar sist, og til tross for fem påmeldinger og sms til alle foresatte, var det bare 
to foresatte som møtte. 
Fredag 8.februar er det 10.trinn som har ansvaret. 

4. Eventuelt 
Inspeksjon: Det ble nevnt av FAU-representanter at det virker som det er for få voksne ute på 
inspeksjon i friminuttene, og ledelsen oppfordres til å følge opp dette. 
 
Mobilfri skole: FAU-møtet diskuterte fordeler og ulemper ved en mobilfri skole, og konkluderte 
med at vi er positive dersom ledelsen skulle ønske å innføre en slik ordning ved Lindeberg. 
 
Fest for kommende ungdomsskoleelever: Representantene på 7.trinn tar kontakt med FAU 
på Jeriko, samt med 7.trinnslærerne, for å undersøke muligheten for en samling for 7.trinn ved 
Lindeberg og Jeriko, slik at de kan møtes og bli kjent før de begynner på ungdomstrinnet. 
 
VIPPS: FAU har nå en konto i DnB. Her har vi også Vipps, slik at det på kommende 
17.mai-arrangementer kan betales på denne måten.  
 
Gymtimer: Det kom innspill om at det i enkelte gymtimer når det skal deles inn i to lag (trolig i 
forbindelse med bruk av vikarer), er sånn at to elever får velge en og en til sitt lag. Dette er en 
ordning FAU er imot, siden det det ofte blir de samme som blir stående igjen og valgt til slutt, og 
det dermed kan opplevelse krenkende for disse elevene. FAU oppfordrer ledelsen til å gi vikarer 
beskjed om at dette ikke er en metode man ønsker å bruke for å dele klassen inn i lag. 
  
NB!  
Neste FAU-møte var opprinnelig satt opp 5.mars, men dette kolliderer med foreldremøter 
på to ulike trinn. Derfor blir neste FAU-møte TIRSDAG 12.MARS. 
Dermed forskyver vi også de andre FAU-møtene utover våren. Nye datoer er:  
9.april 



7.mai 
4.juni 
 
Spond oppdateres med nye datoer. 
 
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 medlemskap, eller send 
en mail til fau.styret.lindeberg@gmail.com, så får du en invitasjon til siden. 


