
Referat fra FAU-møtet på 
Lindeberg skole 26.11.2019 
 
TIL STEDE: 
 

1 A   4 A 1  7 A   9 A 1 

1 B 1  4 B 1  7 B 1  9 B  

2 A 1  5 A 1  8 A 1  9 C  

2 B   5 B 1  8 B 1  10 A 1 

3 A   6 A   8 C 1  10 B 1 

3 C   6 B      10 C  

 
 
Godkjent fravær: 17 representanter 
 
Møteleder: Vibeke Jøndal 
Referent: Kjersti Lunnan Aass 

1. Godkjenning av innkalling og referat   
Innkalling og referat ble godkjent. 

2. Informasjon fra ledelsen 
 
Kort info fra møtet som FAU-styret hadde med rektor mandag 25.november: 
 

● Ombyggingen av mellomtrinnet: Ny befaring og møte i neste uke. 
● Nasjonale prøver: Høstens prøver viste framgang på alle resultater. 
● Det er utlyst en ekstra ressurslærerstilling på 1.trinn. 
● Mobilfri skole fra mandag i neste uke: Elevrådet har fått 10.000 kroner de har disponert 

selv til innkjøp av bordtennisbord, airhockey, kortstokker etc. Som følge av mobilfri skole 
kan elevene ikke bruke Vipps for å betale når 9.trinn har kantine en gang i uken. Her er 



det derfor kontanter som gjelder. 

3. Natteravn 
5. og 6.trinn har gått natteravn siden sist, med OK oppmøte fra foresatte. 
Tips til senere vandringer: Lurt å være på Trosterud når Trosterudklubben stenges klokka 21. 
Her er det potensielt mange ungdommer som henger på sentret og nede på t-banen. 
 
Neste natteravn: 6.desember - 10.trinn. Kjersti/Viggo har ansvar. 
10.januar er det 9.trinn sin tur, mens 8.trinn skal gå 24.januar. 
 
FAU-styret sørger for info + påmeldingsskjemaer til vinterens foreldremøter på 1.-4.trinn. 

4. Foredrag for elever/foreldre 
Guro har vært i kontakt med Oda Faremo Lindholm som har skrevet boka «Bullshitfilteret» om 
hvordan media påvirker ungdoms selvfølelse. Hun kan komme og holde foredrag for 
ungdomstrinnet for ca 3000 kroner. I tillegg kan hun holde foredrag for foreldrene (pris: ca 
3700), slik at ungdom og foreldre har samme grunnlag for samtaler om temaet hjemme. (Guro 
har hørt foredraget før og kan gå god for at det er bra.) 
FAU-møtet foreslår at FAU og skolen spleiser på et slikt arrangement, og at det f.eks holdes et 
obligatorisk foredrag for ungdommene en ettermiddag i vinter (mot å få fri en time en annen 
dag), og et foredrag om kvelden hvor alle foreldre ved skolen blir invitert.  
I FAUs vedtekter står det at våre midler bare kan brukes hvis det kommer alle elevene til gode, 
men i dette tilfellet har FAU vurdert at dette arrangementet er innenfor, siden temaet er relevant 
for alle foreldre, også for de som foreløpig bare har yngre barn.  

5. Valg til driftsstyret 
Det skal velges ny foreldrerepresentant til driftsstyret. Viggo sitter til neste høst, mens Kjersti i 
utgangspunktet er ferdig etter at budsjettmøtene i januar er over. 
Valget ble utsatt til neste møte. 
 
NESTE FAU-MØTE: Tirsdag 7.januar kl 18.00 

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. 


