
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 12.03.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
2.trinn: 1 representant 
3.trinn: 1 representante 
4.trinn: 1 representant 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 2 representanter 
7.trinn: 2representanter 
8.trinn: 2 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 1 representant 
 
Godkjent fravær: 10 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 
Gymtimer (jfr referat fra forrige møte): Rektor er helt enig i at å peke ut elever som skal velge 
lag ikke er ønskelig. Dette tas opp med vikarene fortløpende for å unngå slike situasjoner. 
Ledelsen ønsker beskjed fra foresatte dersom vi hører om at dette fortsatt skjer. 
 
Inspeksjon (jfr forrige møte): Etter innspill fra FAU og skolens elever, hvor man påpeker liten 
voksentetthet i friminuttene, vil rektor se på muligheten for å øke antall inspeksjoner fra neste 
skoleår. 
 



Mobilfri skole: Ledelsen undersøker erfaringer fra andre skoler før det eventuelt blir innført ved 
Lindeberg skole. 
 
Foreldreundersøkelsen: Ledelsen oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen som 
ble sendt ut tirsdag 12.mars. Skolen skal også sende ut påminnelse på sms. Svarfrist er 
12.april. 
FAU ønsker om mulig å få en status på antall besvarelser pr neste møte (9.april), slik at vi vet 
om vi trenger å mobilisere før fristen går ut. 
 
Sommerskole: Ledelsen oppfordrer eleven til å melde seg på sommerskole, og skolen prøver å 
motivere flest mulig til å benytte seg av tilbudet. Lindeberg er en av skolene som har kurs i 
sommer, men våre elever har tradisjonelt ikke vært så godt representert. 
 
Bemanning: Stilling som norsklærer på ungdomstrinnet er utlyst, og det er kommet flere gode 
søkere.  
På 1.-4, trinn er det utlyst en kontaktlærerstilling, her er det fire kvalifiserte søkere. 
Vikarer: Skolen har hatt annonse i Akers Avis Groruddalen, og har fått en del henvendelser. Det 
er et kontinuerlig behov for gode vikarer, så ledelsen oppfordrer foresatte til å tipse venner og 
bekjente som kan egne seg. 
 
Mobbing: Det er pr nå kun tre saker på aktivitetsplan, til tross for at det var 25 elever som på 
elevundersøkelsen svarte at de ble mobbet. Skolen ønsker tilbakemelding fra foresatte som 
kjenner til mobbesaker som ikke er blitt meldt. 
 

3. Natteravn 
7.trinn hadde ansvar fredag 8.mars, og da var det 6 foreldre som gikk. Til tross for at det er 
relativt få elever på 7.trinn, har det aldri vært færre enn seks natteravner de kveldene trinnet har 
hatt ansvar, og dette er suveren rekord for Lindeberg skole. Foreldrekontaktene gjør en svært 
god jobb med info på foreldremøter og hyppige påminnelser på sms. Et eksempel til 
etterfølgelse for alle andre trinn! 
Neste vandring er 22.mars (6.trinn). Viggo følger opp. 
5.april: 5.trinn - Jurate tar ansvar. 
 
FAU på Jeriko er interessert i å bli med i natteravnordningen, og Viggo innkaller Jeriko og 
Skjønnhaug til et møte for å informere om opplegget. 
 
Ekstra ravning: Torsdag 20.juni er det vitnemålsutdeling for 10.trinn, og erfaringsmessig er det 
en del ungdommer ute etter markeringen om kvelden. Det er derfor ønskelig at 
FAU-representanter og andre foresatte melder seg til natteravn denne kvelden. 



 

4. 17.mai 
Komiteen er i rute, og vakter er fordelt.   
Vipps-konto er i orden. 
 
For å øke interessen for deltakelse i toget, foreslår FAU at alle elever som går i tog, får en gratis 
bong til arrangementet (denne kan brukes til is eller aktiviteter). 
 

5. Eventuelt 
 
Ombyggingen: 
Viggo har vært i møte i etaten sammen med ledelsen, og et nytt møte er satt opp 21.mars, da 
skal ombyggingen være kostnadsberegnet. 
Det virker som det er et stykke igjen til en ombygging kan skje, men skolen og FAU mener at vi 
må presse på, her er det ingen tid å miste. 
 
Fadderordning: 
FAU hentet opp en sak som ble diskutert før jul, og ber ledelsen om å organisere en 
fadderordning på barneskolen. Forslag: Elevene på f.eks 5.trinn utnevnes som faddere til 
førskoledagen, og elevene fortsetter som faddere for de samme barna når disse begynner på 
første trinn til høsten. Da kan fadderne være til stede og møte fadderbarna sine allerede første 
skoledag. 
For at ordningen ikke skal bli sårbar mtp sykdom/flytting, foreslås det at det utnevnes to 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.  
 
Fritidsklubben: 
Representanter for klubben var på foreldremøtene på 8. og 9.trinn og informerte om tilbudet. 
Det bør deles ut informasjonsbrosjyre på alle foreldremøter fra høsten av. 
Klubben har tilbud for 5.-7.trinn, og fra 8.trinn og opp til 18 år. 
For 4.trinn og oppover bør det informeres om at klubblokalene kan lånes til klassefester o.l. 
Dette er god reklame for klubben fordi ungene får besøkt lokalene og dannet seg et inntrykk av 
tilbudet. 
 
Onsdag 3. april vil klubben arrangere en elevkveld for 8. trinn på klubben, hvor foreldre er  
velkommen til å komme innom og hilse på, få en matbit og se aktivitetene de har. 



Invitasjon blir sendt ut til elevene på 8.trinn! 

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. 


