
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 06.01.2020 
 
 
TIL STEDE: 
 

1 A   4 A   7 A   9 A  

1 B 1  4 B   7 B   9 B 1 

2 A 1  5 A 1  8 A 1  9 C  

2 B   5 B   8 B 1  10 A 1 

3 A 1  6 A   8 C 1  10 B 1 

3 B 1  6 B 1     10 C  

 
 
 
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 
Oppfølging av spørsmål fra tidligere møter:  
Lekeapparatene utenfor barnetrinnet kan brukes også av 3. og 4.trinn. 
Utleie av gymsalen til fellesbursdager e.l.: Dette skal gå greit så lenge det er ledig kapasitet, 
mot å betale leie og tilsynsvakt. 
 
Annen info: 
Styret i elevrådet var tirsdag på konferanse for å lære seg hvordan de best kan drive 



elevrådsarbeid. 
 

3. Skoleball 13.februar 
  

Invitasjon er delt ut til alle elever på 9. og 10.trinn. Vakthold (foreldre på 8.trinn): Vibeke 
kontakter Yasmin ang. opplegg og organisering. 

4. 17.mai 
Komiteen på 2. og 5.trinn bør sette i gang sitt arbeid om ikke lenge. Viggo inviterer til et eget 
møte om dette for de som har skrevet seg på liste. 
 
5. Natteravn 
 
Fredag 10.januar er det 9.trinn som har ansvar. Dan har kontroll. 
Fredag 24.januar er det 8.trinn sin tur. Vibeke og Guro har ansvaret her. 
 
1.-4.trinn skal gå hver sin fredagskveld i april/mai/juni, og FAU-representantene på disse 
trinnene fikk utdelt påmeldingsliste + infoskriv slik at de kan informere foreldrene på kommende 
foreldremøter.  

6. Valg av foreldrerepresentant til driftsstyret   
Siri Skovseth (7A) ble valgt til ny representant og erstatter Kjersti fra mars 2020. Hun ble valgt 
for to år. Viggo er på valg neste år. 
Som vararepresentanter ble Dan Nachtnebel og Ajsela Imamovic gjenvalgt. 
 
7. Eventuelt 
Det ble uttrykt ros av tiltaket med fotball i gymsalen på søndager for gutter på ungdomstrinnet.  
 
 
NESTE FAU-MØTE: Tirsdag 4.februar kl 18.00 

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. 


