
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 24.09.2019 
 
Til stede: 
1.trinn: 2 representanter 
2.trinn: 2 representanter 
3.trinn: 1 representant 
4.trinn: 3 representanter 
5.trinn: 1 representant 
6.trinn: 1 representant 
7.trinn: 2 representanter 
8.trinn: 3 representanter 
9.trinn: 2 representanter 
10.trinn: 3 representanter 
 
Godkjent fravær: 9 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 
Skolestart: Rektor fortalte at det har vært en fin oppstart på skoleåret med få elevkonflikter. 
 
Forsering i matematikk: På grunn av flere langtidssykemeldinger, blir det forandring i tilbudet om 
forsering i matematikk. Forseringen vil nå bli gjennomført ved tilpasset undervisning. Når de 
sykemeldte er tilbake vil de gå inn og styrke matematikkfaget. 
 
Foreldreundersøkelsen i vår: De fleste foresatte er fornøyd på de fleste områder, men skolen 
reagerer på at noen foreldre har svart at barnet deres ikke har det bra på skolen, samtidig som 



de har krysset av på at skolen ikke kjenner til dette. Ledelsen ber alle foreldre om å si fra 
dersom det er elever som ikke har det bra, slik at det kan tas grep for å få også disse elevene til 
å trives. 
  
Uteområdene: Skal forhåpentligvis være ferdige når høstferien er over. 
 
Ordensregler: Nye regler trer i kraft etter høstferien, deriblant den nye regelen om mobilfri skole. 
Låsbare skap er på plass, men ledelsen anmoder likevel elevene om å la mobilen ligge igjen 
hjemme dersom det ikke er tvingende nødvendig å ha den før og etter skoletid. 
 

3. Årsregnskap 
FAU har pr. 20.08.19 kr 60.779,46 på konto. 
Dette er penger som i første rekke skal være i bakhånd i tilfelle underskudd på fremtidige 
17.mai.arrangementer. 
 

4. Natteravn 
8.trinn har ansvaret fredag 11.oktober, og har full kontroll. 
25.oktober er det 7.trinns tur, også de har kontroll.   
 

5. Valg av FAU-styre 
Valgt ble Viggo Navarsete, Vibeke Jøndal, Guro Harboe-Ree, Jimmy Le og Kjersti Lunnan 
Aass. 
 
 
6. Valg av representanter til skolemiljøutvalget 
Valgt ble Dan Nachtnebel og Kjersti Lunnan Aass. 

7. Eventuelt    
 
Høstens foreldremøter: 
De fleste trinnene sa seg fornøyd med høstens foreldremøter. På barneskolen ble det utpekt 
årstidsgrupper, og enkelte trinn har allerede satt dato for første arrangement. 
På 8.trinn var det imidlertid et veldig langt møte med mye informasjon som burde vært gitt på et 
tidligere stadium, noe som førte til at foreldrene ikke engang rakk å snakke med hverandre.  
FAU foreslår at det holdes felles informasjonsmøte for Lindeberg og Jeriko før skoleslutt på 
7.trinn, der man kan informere om valgfag, pc-leie/lån og andre praktiske ting i forbindelse med 



overgangen til ungdomsskolen. På den måten kan høstens foreldremøte bli kortere og mer 
konstruktivt. Det anbefales også å holde møtet i det store auditoriet som er bedre egnet enn et 
vanlig klasserom. 
 
Dusj: 6.trinn tok opp ønsket om skillevegger i dusjene. FAU vet at dette har vært diskutert ved 
skolen tidligere, og oppfordrer ledelsen til å følge opp saken. 
Det ble også nevnt av noen at de synes det bør dusjes etter gymtimene allerede fra 1.trinn av. 
FAU ber om en uttalelse fra gymlærer om hvorfor det ikke er dusjing på de tre laveste trinnene. 
 
Fest på klubben: Det ble holdt 8.trinnsfest på Fritidsklubben sist fredag, noe som var svært 
vellykket. FAU gir tilbakemelding til klubben om at dette var et godt tiltak. 
 
Yoghurt-automat: 9.trinn har fått en forespørsel om hvorvidt det er mulig å få satt inn en 
yoghurt-automat på skolen. Styret sjekker hva konseptet går ut på og presenterer dette på 
neste FAU-møte. 
 
 
NESTE FAU-MØTE: Tirsdag 22.oktober. 
 

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 medlemsskap, eller 
send en mail til fau.styret.lindeberg@gmail.com, så får du en invitasjon til siden. 


