
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 11.12.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 1 representant 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 2 representanter 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 3 representanter 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 9 representanter 
 
Ledelse: Fung. rektor Hans Sigurd Gundersen 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

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

2. Informasjon fra ledelsen 
Ny rektor: Innstillingen er klar, og ny rektor er sannsynligvis tilsatt før jul.  
 
“Mobbeparagrafen”: Skolen har kun én sak gående i øyeblikket. 
 
Bemanning: Innstilling til ny miljøterapeut er sannsynligvis klar denne uken. 
 
Strategisk plan: Skolen ønsker at FAU kommer med forslag til tiltak som bør med. 
På FAU-møtet kom det forslag om fadderordning på barnetrinnet: Elever på 5.trinn utnevnes 



som faddere til førskoledagen, og elevene fortsetter som faddere for de samme barna når de 
begynner på første trinn. For at ordningen ikke skal bli sårbar mtp sykdom/flytting, foreslås det 
at det utnevnes to 6.trinns-faddere pr. to/tre førsteklassinger. Det kan avtales faste aktiviteter i 
skoletiden f.eks én gang i måneden (se film, lese bok, leke ute etc), i tillegg til aktiviteter i storefri 
én dag i uken. Dette gir trygghet for de små og ansvarsfølelse for de store.  
 
Det ble også foreslått å ha mer fokus på “gleding” fremfor å snakke for mye om mobbing. FAU 
vil ta opp “gleding” på senere møter. 
 
Ombygging av mellomtrinnet: Arkitektene har utarbeidet forslag og det gjøres nå 
kostnadsberegninger. Fung. rektor følger opp og spør om tidsplan. 
 
Nytt uteområde på barne-og mellomtrinnet: Anbud er ute nå. Området ved trappene kommer til 
å bli sikret. 
 

3. Foreningen FAU Lindeberg skole 
Foreningen ble vedtatt stiftet, og vedtekter ble godkjent. FAU-styret følger opp og registrerer 
foreningen i Brønnøysundregistrene. Deretter kan vi opprette konto i DNB. 
 

4. Natteravn 
6.trinn som hadde ansvar sist, hadde 14 påmeldte - bare én møtte opp.  
7.trinn: Seks foreldre møtte opp og gikk natteravn. 
Neste natteravn er 11.januar, da er det 8.trinns tur. Dan har ansvar og følger opp med direkte 
kontakt med de påmeldte. 
 
 

5. Skoleball 
To foreldre fra 10.trinn er med i komiteen. Alle elevene på trinnet skal være med i enten 
matkomiteen, arrangementskomiteen eller fotokomiteen. Skoleballet arrangeres 14.februar. 
 
6. Eventuelt 
Det ble uttrykt misnøye med Smil Foto som har stått for årets skolefotografering. Misnøyen 
dreier seg både om dårlig kvalitet på selve bildene og for høy pris. FAU anmoder ledelsen om å 
vurdere andre firmaer til neste år. 
 



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. 


