
Referat FAU møte 27.01.2015. kl 18.00 – 20.00 

Tilstede: Marius, Christine, Shiva, Vlora, Kristin, Helen, Hafida, Mesfin, Kim, Mart og Gashi 

Sak 1. Informasjon fra elevrådet.  

Elevrådet skal jobbe med en mobbekampanje frem mot sommeren.  

De informerte om at de ønsker å ha ulike konkurranser i forbindelse med dette og om rollen til 

"lekeledere" som skolen har nå som er å lage leker og opplegg i friminuttet. "Leke lederne" ble 

utnevnt etter at de hadde sendt inn søknader. 

Disse konkurransene ønsker de seg:   

 Mobbekampanje. Det trinnet som gjør mest for å forhindre mobbing mottar en premie." 

 Valg av en elev som mottar premie – tegne, dikt eller ordtakskonkurranse.  

 

Elevrådet er ute etter noen premier i forbindelse med disse to konkurransene. Det er snakk om to 

premier. De håper FAU kan hjelpe til med dette.  

FAU var generelt positive til dette og kom med flere forslag.  

Det kom et ønske fra FAU om å finne en måte å evaluere ballet på. Elevrådet skal se på dette.   

Sak 2. Informasjon om fungerende rektor Dina.  

Rektorstilling.  

Rektorstillingen er ikke lyst ut. Grunnen til dette er at Svein Tilgrim Hansen fra Stig skole skal avslutte 

på Stig og tiltre Lutvann skole. Stig skole skal slås sammen med Haugen skole fra august 2016. Svein 

blir da overtallig. Svein har jobbet på Stig i mange år som rektor og assisterende rektor. Dina skal 

fungere inntil videre som rektor. Inspektøren Ingvild vil fungere som inspektør frem til ny 

rekrutteringsprosess av den stillingen.  

Budsjett er veldig stramt i 2016. Redusert med 1,6 millioner.  Det var et merforbruk på 800 000 i 

2015. Det kan spares inn på lønn mener Dina. Grunnen til at budsjettet er redusert gjelder i hovedsak 

elevtallsnedgang. Det endelige tallet for første trinn høst 2016 kommer når de andre naboskolene 

teller opp sine elever og ser på kapasitet og om de har noen som må overflyttes til Lutvann. 

Strategisk plan. Alle skal lære mer. Resultatene fra nasjonale prøver varierer fra trinn til trinn. I denne 

forbindelse viste Dina oversikt over en risiko og sårbarhetsanalyse. Det blir blant annet sett på at 

utetimen blir kortere og det heller legges inn en ekstra mindre pause mellom 12 og 14. 

Læringsmiljøet er et annet punkt som kommer opp i strategisk plan.  

Dina nevnte også at det er ønske med et samarbeid med AKS for at AKS bedre skal støtte opp om 

læringsmiljøet. Det skal være jevnlige samarbeidsmøter med aks ansatte og lærere. 

Det er snakk om uteskole og om hvordan dette skal utvikles eller endres.  Det finnes mange varianter 

av uteskole. Uteskole koster tid og ressurser og fungerer ikke optimalt i dag på flere trinn.   

Sak 3. Vedtektsendringer.  

Bakgrunnen for endring av vedtekter er at FAU ønsker å stifte en forening. Stiftelsesmøte ble holdt i 

forkant av FAU møtet. 



Vedtektskomiteen har kommet med et innspill som ble gått igjennom på møtet. Endringene som ble 

godkjent er de som følger:  

- Foreldrerådets arbeidsutvalg skrives i parentes i overskriften.  

- I paragraf 4 punkt 4.2 skal det endres til det er ingen kontingent for medlemskap.  

- I paragraf 5 punkt 5.1 årsmøte holdes hvert år på høstens andre FAU møte, senest to mnd 

etter skole start. Det lagt inn et mellomrom mellom 5.18 og 5.19 

- I paragraf 6 punkt 6.1 strykes "den siste onsdagen i hver måned". I punkt 6.8 ble det gjort 

noen språklige endringer.  

- I paragraf 12 punkt 12.1 Vedtektene til FAU skal ligge ute på nettsidene til Lutvann skole.  

Vedtektene er nå vedtatt.  

Sak 4. Møteplan / møtetidspunkt. 

Forslag til ny møteplan ble vedtatt:  

17.02.2016 

30.03.2016 

27.04.2016 

25.05.2016 

(15.06.2016 ved behov) 

Det ble gjort en ny avstemming vedrørende møtetidspunktet. Det ble vedtatt ved flertall at 

møtetiden skal være kl : 18.00.   

Sak 5. Aktiviteter / planlegging skøytekveld. 

Følgende saker ble tatt opp under aktiviteter denne våren:  

Ball. Det ble kort fortalt hvordan ballet gikk og hvilke tilbakemeldingene som så langt har 

kommet. Det var 115 elever fra 4-7 tilstede. Det var mange glade og fornøyde barn. Komiteen 

syns det var mye å tenke på i forkant av ballet. Det var for få foreldre med på planleggingen. Det 

bør muligens være en felles aktivitet på ballet. Marit skal skrive en rutine om hva som skal gjøres 

i forkant av arrangementet.  

Karneval er 11 mars. Det har allerede vært et oppstartsmøte hvor vi har delt oss opp i grupper. 

29 februar kl 18.00 er neste karnevalmøte. Etter dette kan blant annet mat bestilles. Det er bedre 

å dele opp karnevalet, slik at det gjennomføres i to omganger slik som i fjor.  

Skøytekveld onsdag 10 februar kl 18.00 – 20.00.  Medlemmer av komiteen: Christine, Madjid 

(mann Maren), Hafida, Abdulla (mann Gashi) og Shiva, Invitasjoner må ut på fredag i ranselpost. 

1, 2 og 4 trinn tar med kake. Kaker leveres på personalrommet. Kaffe lages på personalrommet. 

Innkjøp tas på e-post. Dette må med på ukeplanen neste uke og uken etter.  

Espen og skøytegruppa stiller opp. Det skal kun stekes pølser og selges kaker, kaffe og saft. Vafler 

blir det ikke denne gangen.  

SMS varsling til alle aktiviteter. Det koster en del penger å sende ut sms varsling. Det blir satt 

opp retningslinjer sammen med Dina vedr dette.  

Sak 6. Eventuelt.  



 

 


