
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 22.10.2019 
 
TIL STEDE: 
 

1 A   4 A X  7 A X  9 A X 

1 B X  4 B   7 B   9 B X 

2 A X  5 A X  8 A X  9 C  

2 B X  5 B   8 B X  10 A X 

3 A X  6 A   8 C X  10 B X 

3 C   6 B X     10 C X 

 
 
 
Ledelse: Rektor Bjarte Buen og inspektør Ebi Rezvan 
 
Møteleder: Viggo Navarsete 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

1. Info fra ledelsen  
Mobilfri skole: Venter fortsatt på låsbare skap som fungerer, ordningen settes i gang så snart 
som mulig. 
I forbindelse med innføring av mobilfri skole har skolen bevilget 10.000 kroner til innkjøp av 
leker, spill etc som et nytt tilbud til elevene i friminuttene. Elevrådet får oppgaven med å 
bestemme hva pengene konkret skal brukes på. 
 
Ny skolegård: Nye lekeapparater på 1.-4.trinn + mellomtrinnet. Offisiell åpning av de nye 
skolegård-områdene torsdag 31.oktober i forbindelse med Halloween, med diverse aktiviteter. 
Deretter blir det pølsefest for alle på skolen. 
Elevrådet: Ledelsen jobber for at elevrådet skal bli mer inkludert i beslutninger som tas på 
skolen. Sosiallærer Anders er kontaktansvarlig for elevrådet. 



 
Div spørsmål fra FAU-representanter til ledelsen: 
Lekeapparater: Er de bare for 1. og 2.trinn? 3.og 4.trinnselever fikk ikke bruke dem, flg 
lærerne. 
Ledelsen følger opp og finner en løsning. 
 
Ukeplan/oversikt: Foresatte på 8.trinn savner oversikt med ukeplan/lekseplan. Opplever veldig 
stor overgang fra 7. til 8.trinn. Det viser seg også at det er svært ulik praksis på ulike trinn. For 
eksempel har 6.trinn en egen nettside hvor all info er enkel å finne. 9.trinn har ukeoversikt der 
det er opplyst om prøver etc, sendes ut på skolemelding. FAU oppfordrer til et mer helhetlig 
system der alle finner den informasjonen de trenger. 
Foresatte på 2.trinn kom med ros til lærerne for veldig fin og ryddig ukeplan. 
 
Heisen i ustand: Har skapt trøbbel for elever som bruker rullestol. Ledelsen følger opp og 
purrer på de rette instansene. 
 
Mye fravær nå? Enkelte trinn har en opplevelse av at det er mye fravær og vikarbruk. Ifølge 
ledelsen er det nokså stabilt for tiden, og i de tilfellene det er fravær, prøver de å sette inn faste 
vikarer for at det ikke skal bli så store forandringer for elevene. 
 
Prøver på ungdomstrinnet: Lærerne oppfordres til bedre koordinasjon slik at det ikke blir 2-3-4 
prøver og presentasjoner i ulike fag samme uke. 
 
Folkehelse og livsmestring: Nytt fag fra høsten 2020, skolen har så smått begynt.  
 

2. Natteravn 
Sist gang hadde 8.trinn ansvar, og det ble satt ny rekord med hele 11 deltakere. Applaus til 
8.trinn! 
Førstkommende fredag er det 7.trinn sin tur, Viggo har kontroll. 
8.november er 6.trinn ansvarlig. Jurate og Bushra har ansvaret. 
22.november er det 5.trinn, og Jurate har kontroll også der. 

Aksjonspunkter: 
Ingen. 

3. Eventuelt  
 
Yoghurtautomat: Ønske fra en foresatt på 9.trinn om å sette inn en såkalt M&D-automat ved 
skolen. Dette er et Tine-tilbud med noen få drikkeprodukter, og automaten betjenes med en 
brikke hvor man kan ha fast abonnement eller klippekortløsning. Brikken deles imidlertid ut til 



alle elever uavhengig av om de skal kjøpe produkter eller ikke, og er knyttet til nett- og 
mobil-aktiviteter. Etter en kort diskusjon er det enighet i FAU om at dette kommersielle tilbudet 
verken er nødvendig eller ønskelig å ha ved skolen.  
Derimot kan det godt settes mer fokus på sunn mat, og dette er noe FAU eventuelt kan 
diskutere på et senere møte. 
Det kom også opp ønske om en kantineordning. 
 
Farlige lekeapparater? En far var bekymret fordi de nye lekeapparatene er høye og at barna 
kan skade seg dersom de faller ned. FAU antar at dagens lekeapparater tvert imot er svært 
trygge siden det er strenge krav til sikkerhet. FAU oppfordrer likevel ledelsen om en 
bevisstgjøring i lærerstaben i forbindelse med nattefrost - da kan det myke underlaget bli både 
hardt og svært glatt, og dette kan komme litt brått på. 
 
Leie av gymsalen: En far på 1.trinn kontaktet skolen med ønske om å leie gymsalen for å 
arrangere felles bursdagsfeiring for tre av elevene som har bursdag noenlunde samtidig og som  
ønsket å invitere hele den aktuelle førsteklassen. Svaret fra skolen var at gymsalen ikke leies ut 
til slikt. FAU mener skolen kan vurdere slike søknader og innvilge dem i slike tilfeller dersom 
gymsalen er ledig. På Jeriko kan man leie gymsalen til slike arrangementer mot betaling for leie 
og tilsynsvakt. Der leies også AKS-lokalene ut. 
  
  
NESTE FAU-MØTE: TIRSDAG 26.NOVEMBER kl 18. 
 
FAU-styret oppfordrer alle representantene om å sørge for at vara stiller dersom man 
selv ikke kan komme på møtene.  
 

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. 


