
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 11.06.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 0 representanter 
4.trinn: 0 representanter 
5.trinn: 0 representanter 
6.trinn: 3 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 1 representant 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 1 representante 
 
Godkjent fravær: 11 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 
 
Elevmiljø: Ledelsen har inntrykk av at miljøet er godt. Kun tre elever på aktivitetsplan. 
 
 
Bemanning: Ti nye lærere er ansatt for kommende skoleår. Ledelsen er fornøyd med at det var 
mange gode søkere. 



Det er også ansatt ny inspektør, og ledelsen får dermed nye ansvarsområder: En inspektør for 
1.-3.trinn, en for 4.-5., en for 7.-8. og en for 9.-10.trinn. Rektor håper denne organiseringen bl.a. 
vil gjøre overgangen fra barne- til mellomtrinn og mellom- til ungdomstrinn bedre. 
 
 
Skolegården: Nye lekeapparater for 1.-4.trinn skal stå ferdig til skolestart. I tillegg blir det 
forbedring i utearealene utenfor mellomtrinnet med bandybane og basketbane.  
 
 
Mobilfri skole: Ordningen innføres fra høsten av, infor til elever og foresatte sendes ut før 
sommerferien. Låsbare mobilskap plasseres i hvert klasserom. Skolen sørger også for innkjøp 
av spill, kortstokker etc for å bedre tilbudet i friminuttene.  
 
 
Byggesak: Ombygging av mellomtrinnet vil skje neste sommer. Lokalene hvor ledelsen holder 
til i dag, blir klasserom. Læringssenteret bygges om og blir delvis lokaler for ledelsen og delvis 
læringssenter for 1.-4.trinn. 5.-10.trinn får nytt læringssenter i det gamle “puterommet” og 
“grotten” i forbindelse med ombyggingen. 
 
 
Foreldreundersøkelsen: 45% av foreldrene svarte. Rektor legger fram resultater på første 
FAU-møte til høsten. 
 
 
 

7. Eventuelt    
Foreldremøter til høsten: FAU-styret sørger for møte med ledelsen før skolestart, slik at vi får 
gitt all info som må med på foreldremøtene. 
NB! Sørg for at FAU er representert på foreldremøtet på 1.trinn for å informere. 
 
 
17.mai: Gjennomføringen var preget av litt kaos og dårlig forberedelse, til tross for at all info 
finnes i permen. 5.trinnsforeldrene stilte dessverre ikke opp i den grad som var forventet, mens 
foreldrene på 2.trinn derimot gjorde en god innsats. 
 
 
Natteravn: Vi deler neste skoleår med Skjønnhaug og Jeriko. Også 1.-4 trinn blir med i 
ordningen, siden dette viser seg å være en viktig arena for at foreldre blir bedre kjent, noe som 
igjen er viktig for klassemiljøet. 
Lindeberg skole har ansvar for natteravn på disse datoene i skoleåret 2019/2020: 
  



UKE DATO TRINN 

   

36 6.september 10.trinn 

38 20.september 9.trinn 

41 11.oktober 8.trinn 

43 25.oktober 7.trinn 

45 8.november 6.trinn 

47 22.november 5.trinn 

49 6.desember 10.trinn 

2 10.januar 9.trinn 

4 24.januar 8.trinn 

7 14.februar 7.trinn 

10 6.mars 6.trinn 

12 20.mars 5.trinn 

17 24.april 4.trinn 

20 15.mai 3.trinn 

23 5.juni 2.trinn 

24 12.juni 1.trinn 

 
 

 
Høstens første FAU-møte blir tirsdag 20.august kl.18.00 

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. 


