
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 07.05.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 0 representant 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 0 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 1 representant 
10.trinn: 0 representanter 
 
Godkjent fravær: 12 representanter 
 
Ledelse: Rektor Bjarte Buen 
 
Møteleder: Vibeke Jøndal/Guro Harboe-Ree 
Referent: Vibeke Jøndal 

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

2. Informasjon fra ledelsen  
 

● Bemanning: Holder på med intervjuer, mange gode søkere. Høsten ser lys ut. 
● Lite elevsaker. Kun en gruppe på 10.trinn som utfordrer, men ledelsen har kontroll. 
● Det blir kjøpt inn en del baller/hoppetau/div til hvert trinn som kan brukes ute (istedenfor 

mobil ) 
● Uteområdene på begge sider av skolen  oppgraderes og ferdigstilles før høstferien. 
● Foreldreundersøkelsen 45%, bra økning fra 2018 på 18%. 



3. Nytt ordensreglement 
Ordensreglement er gjennomgått og godkjent av FAU. Må meldes at det er godkjent innen 
driftstyremøtet. 
 

4. Gjenglemt tøy 
FAU foreslår at skolen melder fra om to datoer hvor alt tøy legges på f.eks torget, det som ikke 
er hentet innen fristen sendes Fretex el.l. Gjerne 2 ganger i løpet av skoleåret. 
 
 
5. 17.mai 
Jurate har kontroll. En del frafall på 5.trinn. De skal ha et møte til før 17. 

6. Natteravn    
Full kontroll. 
Forslag om å gå forbi parkeringsplassene ved Bjørka/Furua. 
Frivillige som ønsker å gå finner ikke tilstrekkelig med info. Foreslått og lage event på 
Facebook, der alle får en påminnelse samt kan melde seg på. 
  

7. Eventuelt 
- Hva kan gjøres med FAU representanter som gjentatte ganger ikke dukker opp på møter? 
Forslag: Styret tar kontakt allerede etter første møte og finner en løsning med det aktuelle 
trinnet. 
 

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. 


