
 
 

Referat fra FAU møtet 
Dato: Onsdag 24.10.21 
Tid: kl 18.00 
Sted: personalrom på Lutvann skole 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent 

2. Godkjenning av referat forrige møte. 
Godkjent 

3. Informasjon fra Rektor Svein Pillgram Hansen. 
 

A. Arrangementer på skolen, ta kontakt og avtal med kontoret 
rundt sikkerhet/brann så får man kyndig hjelp. Privat kan 
skole leies i ukedager til for eksempel bursdager. Koster kr 
200,- 

B. Klasselister – logg på skolens side som forelder. Her er en 
fane som heter Klasseliste – samme som i app. Gå inn på 
Profil og velg at for eksempel mobilnummer skal være synlig 

C. Trivsels- og elevundersøkelse er gjennomført. Personlaet 
kunne ført forutsi resultatet og sette inn tiltak, så fikk de se 
reelle resultat. Dette viser at skolen har god oversikt og har 
omtrent samme resultat som i fjor. Aktuelle situasjoner er 
kjent for personalet fra før. 

D. Læringsmiljø – Svein går gjennom de politiske føringslinjene 
for skolen. Alle skal ha de samme forutsetninger og grunnlag 
før overgang til ny skole.  
Hvordan få elevene til å føle at de har en medvirkningskraft? 
Det vil føre til større motivasjon og bedre læring. Fokus på 
relasjonsbygging med elevene. Gjennomgang av de ansattes 
ansvar som rollemodeller, skape trygghet, lære bort sosiale 
ferdigheter (problemløsning, empati osv..) 

E. Informasjon om Sosialagentene og hvordan for eksempel 
barnevernet er inne på skolen og jobber/underviser.  



Det er snakk om å starte opp Brotherhood og Sisterhood i 
samarbeid med Barnevern og Trosterudklubben. Her skal det 
trenes i sosiale ferdigheter og konflikthåndtering. Klubben og 
barnevernet skal da stå for undervisningen (lek, spill, 
samtaler). Det er ønskelig at FAU skal reklamere for 
opplegget for å støtte opp om opplegget. Det er viktig å få 
frem barnevernets rolle i dette så det ikke virker 
skremmende for foreldrene. De kommer inn som 
miljøterapeut inn i dette opplegget. De er en del av «ute-
teamet». Opplegget er frivillig og elever skal melde seg på, og 
skolen plukker deretter ut hvem de tenker behøver dette 
mest. FAU vil sende ut en melding til alle foreldre om 
opplegget. 
Det diskuteres om representant fra barnevernet/uteteamet 
og/eller fra Klubben skal komme og fortelle mer om 
innholdet i opplegget før vi informerer ut til foreldrene. 

 
Camilla informerer litt om Nattervanene. Det har nylig vært et 
informasjonsmøte i bydelen angående eventuell oppstart av Natteravner 
i området. Sjekk gjerne Natteravnene på Facebook. De etterlyser av og 
til folk til å være med å gå. 

 
Covid19 – det har vært tilfeller i samtlige klasser siste fire-fem uker. Men 
restriksjonene er slik nå at det ikke går ut beskjeder til andre foreldre. 
Foreldre må selv velge å si fra til skole om smitte, og velger selv om de 
ønsker å informere venner/barns venner. 

 
4. Forslag til hvordan vi skal sette opp et FAU-møte, dele møtet 

opp underveis. 
Kan vi dele opp møtene litt mer effektivt? Felles info først, deretter 
sette seg i grupper man er engasjerte i – for eksempel 
Skoleballgruppe, karnevalsgruppe osv. Så kan man jobbe med flere 
saker samtidig. 
Gamle permer med info om de forskjellige arrangementene deles ut 
til de forskjellige gruppene. Permer skal erstattes med USB-sticks. 



Fau skal bli flinkere til å delegere oppgaver. Er det ikke mange nok 
foreldre som melder seg for å hjelpe, så avlyses arrangement. 
Alle klasser bør i framtiden deles opp i grupper ved hver høst 
(årstidsgrupper), og disse gruppene vil være ansvarlige for et 
høstarrangement, juleavslutning, påskearrangement og 
sommeravslutning. 
 
Etter avstemming bestemmes det at møtene skal være 1,5 time, og 
møtene deles i to deler fra nyttår av. 
 
5. Status juleavslutninger. 

Holdes stort sett smått pga smittesituasjonen. Avslutninger uten 
foreldre for de fleste klassene. Det vil allikevel gis gaver til lærere og 
assistenter. 

 
6. Eventuelt. 

- Rydding i skolehagen. Det bør organiseres en dugnad. Hagen 
må også klargjøres til vinteren. Benyttes av 1.-3.klasse. 
Skolehagen skal ikke være en oppgave for FAU. Dette tas 
videre mellom de som er interesserte. 

- Sende ut innkalling til medlemmene 14 dager i forkant. 
 
Tilstede: 10 stk. Svein , Tina 6b, Laila 7a, Camilla 3b, Nazia 6a, Gulala 5b, 
Hiep 4a, Linda 3a , Almir 1trinn, Lumturije 3b, ingen fra 2 trinn. 

 
Jo flere som får være med på møtene, jo sterkere står vi for å få flere 

engasjerte foreldre med oss på laget       
 
Møte er ferdig. 

 
 
 


