
FAU møte 23.november 2021

Tilstede:
2A, 5A, 6B: Nuray Gøcmenoglo
2B: Mohammed Amarzguioui
4.: Ajsela Imamovic
5.: Mensure Øzer
6A: Medina Shazad
7.: Mariam Hussain
7A: Murad Sani
7B: Neelam Ahmad
8.: Jurate Cesiuniene
8A: Zubeyde Sahin
9.: Viggo Navarsete
10C: Andreas Arum
10C: Vibeke Jøndal

1. Valg av FAU styret
- Viggo Navarsete, styreleder
- Guro Harboe-Ree
- Vibeke Jøndal
- Zubeyde Sahin
- Mohammed Amarzguioui
- Mariam Hussain
- Ajsela Imamovic
- Medina Shazad

2. Valg av 2 representanter til SMU (skolemiljøutvalget)
- Zubeyde Sahin
- Andreas Arum

3. Natteravn
26. november: 5. trinn. Mensure og Nuray tar kontakt med foreldrene i sine klasser for å informere.
Viggo møter opp utenfor Lindeberglokalet for å gi informasjon til de som skal gå.

10.desember: 10. trinn. Vibeke er ansvarlig.

4. 17. mai
Komiteen har hatt et møte der det møtte 3 representanter. 17. mai permen ble overlevert til Nuray.
Representantene på 2. og 5. trinn fortsetter jobben med å få flere med i komiteen.
Nytt møte: 6. desember.

5. Skoleball
8. trinn har ansvar for å stille med vakter til skoleballet i februar. Jurate følger opp dette.

Eventuelt
- Voksentetthet ute i friminuttene. Det har kommet tilbakemeldinger på at det er få voksne

ute på ungdomstrinnet. Opplever også at det er en del konflikter i overgangene fra gymsalen
samt mat og helse til ny time.

- Det er mye bilkjøring i høy fart på gangveien foran skolen. Anders sjekker opp mulighetene
for fartsdempere.



- Det er ønske om et foreldremøte der politiet kan inviteres til å snakke om ulike utfordringer
som er blant ungdommene, samt hva som rører seg i vår bydel og da spesielt på Lindeberg.
Det er ønske om at politiet også snakker med ungdommene og gir de noen tips til hvor og
hvem de kan henvende seg til dersom de skulle oppleve ting som er ugreit.

- Det kommer stadig klager på at toalettene er møkkete (mellomtrinn og ungdomstrinn ble
nevnt). Flere elever velger å gå hjem framfor å bruke toalettene på skolen. Hvilke muligheter
har vi for å bedre dette?

- Det er ønske om en gjennomgang av resultatene på nasjonale prøver.
- På FAU møtet i september nevnte rektor at de jobber med skolemiljøet, og at utfordringene

er størst på 6. og 8. trinn. Hvordan er ståa der nå?

På neste FAU møte blir det en idemyldring på hvordan vi kan engasjere enda flere foreldre til
bl.a. natteravning.

Neste FAU møte: 11. januar


