
 
 

Referat: FAU møte 27.10.2021 
 
 

Dato: Onsdag 27.10.21 
Tid: kl 18.00 
Sted: personalrom på Lutvann skole 
 
 
 

Saksliste : 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent 
 

2. Godkjenning av referat forrige møte. 
Godkjent 
 

3. Informasjon fra Rektor Svein Pillgram Hansen. 
- Læringsmiljø – trivselsundersøkelsen. Samlende mål: snakke ordentlig til 

hverandre. Ønsker å finne et felles mål på hvordan man skal være mot hverandre.  
7. trinn starter på mandag. Samling – sosial samling for hele skolen. Går på 
rundgang på alle trinn. 

- Nasjonale prøver (5.trinn)– virker som resultatene er tilbake igjen på 2019 nivå, 
hadde noe dårligere resultat under corona tiden. 

- Lite smitte i området, i snitt 1-2 elever som er smittet ukentlig. 
- Skøytebane blir i år – legge til rette med polstring av mål 

 
4. Hudøy. 

Noen foreldre fra hvert trinn må være med. Arrangeres i regi av skolen. Må 
kommuniseres til foreldre i god tid før turen slik at man får nok foreldre og man kan 
planlegge. Hvor mange foreldre fra hvert trinn må delta. Bør det være obligatorisk. 
 
 



5. Årets arrangementer. Ball/Disko/karneval/bli kjent/ 17 mai 
Ball: tidlig januar 
Disko: etter nyttår 
Karneval: etter nyttår 
Bli-kjent fest: tidlig  
Skøytedag: I januar, kan få midler. Må brukes før 15.01. 
Juleavslutning: Planlegg med lærer om hvilken dag det skal være så det ikke kolliderer 
med andre avslutninger 
 

6. Natteravner. 
Monica eller Camilla deltar på et møte med kontaktpersoner fra andre skoler i 
området. I etterkant av dette sender man ut melding i skoleappen for å rekruttere 
foreldre til en nattegruppe fra Lutvann skole. 

 

7. FAU-Nytt. 
Avventer med nye FAU nytt til det er noe nytt å melde. 

 

8. Eventuelt. 
Skolehagen- Helèn fortsetter inntil videre, hun ønsker å ha 
infomøte angående skolehagen. Hun inviterer foreldre. 
Tina kontakter Espen Frøvik ang skøytedag/gruppe. 
Når det blir arrangert ett ball/karneval/disko o.l da elever får 
invitasjon, så er det enklest å få penger via konvolutt og 
påmeldingslapp. 
 
 
Møte ferdig. 
 

 
          

 
 

 

 


