
Referat fra FAU møte 25 august 2021.  

Til stede: Gulala Karim (5.trinn), Camilla Molobi (3.trinn), Nazia Parveen (6.trinn), Sara Teigen (4.trinn), Laila Meland 

(7.trinn), Tina Watson (6.trinn) 

1: Godkjenning av saksliste og innkalling. - Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra 25.05.2021- Leder hadde ikke fått sjekket mail før møte da referatet hadde kommet 

tidligere på dagen. Blir sendt ut til representantene før neste møte. (Pc virket ikke.) 

3. Informasjon fra rektor Svein.  

Det vil komme inn en ny lærer, usikkert om læreren blir tilsatt på 1. trinn eller 4.trinn.  

Vi får hilse på ny undervisningsinspektør for 1- 4 trinn: Katrine Grande Korneliussen. 

Ny sosiallærer Line Kristine Lunder er også til stede. 

Assisterende rektor med ansvar for 5.-7.trinn: Sanna Åkerlund, kunne ikke komme. 

4. Årsmøte - Årsmøte er den 29.september. Vi må undersøke hva vi skal gå gjennom, da ingen av oss er helt sikre. 

Men vi er opptatt av å få mer engasjement fra foreldrene. Hvordan får vi flere av foreldrene til å møte opp? Vi må 

være tydelig på hvordan vi ordlegger oss, der det ikke går an å misforstå. Årsmøte er for alle medlemmene i FAU, 

altså alle foreldrene på Lutvann skole. Hvis vi stiller med kaffe og kake (lett servering) lokker dette til mer oppmøte? 

Kanskje få noen til å holde et foredrag? 

5. Foreldremøte for hvert klassetrinn. 

Viktig at alle klassetrinn har gjennomført foreldremøtet før årsmøtet den 29. september. Dette har vi tatt opp med 

rektor Svein, og det har de også planlagt å få gjennomført. Da hvert klassetrinn skal ha gjennomført nytt valg av 

representant og vara. 

6. Årshjul – Hva går vi gjennom i løpet av ett år i FAU? Pandemi-året har satt en stopper for alle tradisjonelle 

arrangementer på Lutvann Skole, så er vi opptatt av å bygge opp igjen disse festlighetene. I stedet for å begynne 

med masse nye ting så må vi heller fokusere å få de gode gamle festene på plass igjen. 

1. trinn – Bli kjent fest (oktober) – jule/ sommeravslutning.  

2.-3. trinn – Karneval (februar) – jule/sommeravslutning. 

4.-5. trinn – Disko (November) – Jule/sommeravslutning 

6.-7. trinn - Skoleball (Januar) -Jule/sommer avslutning. 

Skøytedag – Skøytegruppe- Få nye engasjerte foreldre? Februar eller mars, kommer an på temperaturen på vinteren. 

17 mai. – 4.og 5. trinn arrangerer, det kommer digital mal for hvordan man arrangerer denne dagen. Hesteridning er 

allerede bestilt, via Alnabru ridesenter, de ordner seg selv. 

Byttedag? Sommer eller høst? Dette kan vi ta opp senere. 

Sommeravslutning for 7. trinn må gjøres litt ekstra stas på. Tidligere har det vært hjelp fra Alna-elvas venner. De går 

da en dag/kveld og plukker søppel, tror det går an å organisere med avspasering for elevene, men tidligere har de 

fått 10.000 kr for jobbingen. Da får de jo litt til å feire seg selv. 

7. Frivillighetsmidler – Vi har fått innvilget 10.000 kr til FN- FUN day. 

Grønne midler- fått innvilget 35.000, Helen har organisert med planting av fruktrær på skolens område.  

8. Eventuelt - det har tidligere vært en suksess med et foredrag med Barnevakten, som tar for seg barns nettvett og 

internettbruk. Vi kan sette opp en kveld. 

Møtet er ferdig. 


