
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 13.11.2018 
 
Til stede: 
1.trinn: 0 representanter 
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: 10 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 
 
Bemanning: 
Jan Ljøner som egentlig skulle komme og fungere som rektor inntil det er ansatt en ny, kommer 
likevel ikke til Lindeberg, men er i stedet blitt prioritert på en annen skole i denne perioden. Ass. 
rektor Hans Sigurd Gundersen er derfor fungerende rektor. 
Det er sju søkere til rektorstillingen, og det blir intervjurunder neste uke. 
 
Det er 70 søkere til den utlyste stillingen som miljøterapeut, og også her blir det intervjurunder 



neste uke, det samme gjelder den utlyste stillingen som engelsklærer. 
Et vikariat i en av de ekstra  «Mer læring»-stillingene på barnetrinnet er fortsatt ikke besatt, og 
ledelsen vil gjerne ha tips om aktuelle kandidater. 
 
 
Ny læreplan: 
Høringsfristen for den nye læreplanen går ut 14.november. Ifølge fungerende rektor blir dette en 
stor omstilling, og skolen har begynt å se på hva som konkret må gjøres for å møte de nye 
kravene. Den nye læreplanen skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning 
og refleksjon blir viktige elementer, i tillegg til at praktiske og estetiske fag skal styrkes. 
Ordningen innføres fra skoleåret 2020/2021, men utprøving av den nye planen kan begynne 
allerede til høsten. 
 
Ombygging av mellomtrinnet: 
Det er ikke noe nytt i saken. Fungerende rektor følger opp. 
 
Digital informasjon: 
Vanlig post og ranselpost er på vei ut, snart blir det kun digital distribusjon av post til elever og 
foresatte. 
FAU-møtet er i usikker på hvorvidt dette er en ordning som vil fungere for alle foresatte ved 
skolen, og anmoder ledelsen om å undersøke dette. Gruppediskusjoner på foreldremøtene kan 
være en god idé for å finne ut om alle forstår hvordan de skal forholde seg til digital informasjon. 
 
Miljøfyrtårn-skole: 
Skolen jobber med å bli sertifisert. 
  

4. Valg til driftsstyret 
Siden Terje ble valgt for to år i fjor høst, var det egentlig bare én foreldrerepresentant som 
skulle velges i høst, men siden Terje skal flytte, måtte det velges to representanter. 
 
Disse ble i denne omgang valgt for ett år: 
Kjersti Lunnan Aass 
Viggo Navarsete 
 
Vararepresentanter: 
Ajsela Imamovic 
Dan A. Natchtnebel 
 
FAU bør neste høst velge én representant for to år og én for ett, slik at vi igjen kommer inn i 
ordningen med kontinuitet/overlapping i driftsstyret. 



5. Natteravn 
Natteravning på 5.trinn sist fredag gikk bra, med fire fremmøtte. 
6.trinn har ansvaret 23.november. Det er mange påmeldte, og Viggo sørger for at noen får 
ansvar for kvelden. 
7.desember skal 7.trinn ut og gå, og Vibeke og Guro har ansvaret.   

6. Skoleball 
Ingen ny info om skoleballet, Kjersti følger opp og sjekker med Yasmin hva status er. 
 
7. 17.mai 
Komiteer ble nedsatt på foreldremøtene i høst, og arbeidet bør starte i januar/februar. Viggo 
følger opp og sjekker hvem som tar ansvar for å dra i gang komiteen. 
 
8. Stiftelsesmøte for FAU som forening 
FAU ønsker å ha 17.mai-midlene inn på egen bankkonto, samt å kunne bruke Vipps. For å få til 
dette, må FAU registreres i Brønnøysundregistret som en forening og få organisasjonsnummer. 
Neste møte blir derfor et stiftelsesmøte for denne foreningen, slik at vi får alle formaliteter i 
orden. Styrets forslag til vedtekter blir sendt ut i forkant av møtet.  
  
Neste møte: Tirsdag 11.desember kl 18.00.  
NB! Korpset har konsert på Torget på samme tidspunkt, så FAU-representantene må 
gå inn via 3.-4.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. 


