
Referat FAU møte, 27.04.2016 kl 18 

Tilstede: Emil S, Germaine C, Arnt Vegard J (vara), Vany K, Marius H, Tina H, Christine N, Shiva A, Vlora 

K, Kristin B, Hafida B, Kim H, Marit H og Maren O.  

Sak 1. Informasjon fra fungerende rektor Dina 

Det er fortsatt Ingen dato for tiltredelse av ny rektor. I forbindelse med avviklingen av Stig skole tar og 

ivaretagelse av de tar dette noe mer tid enn først planlagt. Nye stillinger er i boks. Camilla på fjerde 

trinn har fått jobben etter rekrutteringsprosessen, to andre stillinger er også i boks og de innstilte har 

takket ja. Kabalen for neste skoleår er ikke i orden enda.  

Uteskoleområdet. Tilbyderne har vært på skolen og lagt frem sine forslag. Det er ulik type utforming 

og valg av materialer på tilbudene. To av tilbudene er ganske like. Begge er gode og gjennomtenkte. 

Dina nevnte at skolen har falt for et tilbud som preges av mange funksjoner og som er gøy for ulike 

aldere Skøytebane blir flyttet og det blir mange flere mindre "lekestativer" ved Eventyrskogen.  

Dugnad har det ikke vært tenkt på. Dina skal høre om det er behov for en liten dugnad ved lavvoen.  

Dugnad i Lilleskogen må muligens også gjennomføres. Dina sjekker dette.  

17 mai brev skal komme ut i morgen eller fredag med info om toget og programmet ellers den dagen. 

5 trinn må komme med informasjon. Skolen skal gå som nr 69 ca kl 11.  Flaggheising blir ca kl 08.  

5, 6 pg 7 trinn er invitert til dialogmøte vedrørende hvordan barn og unge kan omgås hverandre på en 

trygg måte mandag 5 mai. Det har vært en del episoder fra elever fra barneskolen. Det skal 

informeres om hva som skal gjøres i slike saker. Politiet er redde for at noen foreldre skal ordne opp 

selv. Et av temaene blir "når skal man melde til politiet og hvordan?". Barnevernet og skolene skal 

informere om deres arbeid i slike tilfeller. Det er viktig å ta dette alvorlig og eventuelt starte med 

tiltak.  

Det har vært brann i den nedlagte barnehagen. To av våre elever har lekt med fyrstikker og har klart å 

tenne på. Lærerne har snakket om dette i alle klasser. 

Marius nevnte at det er 16 års grense ved bruk at segway/Hooverboard. Disse har vært brukt i 

skolegården. Foreldre kan få inndratt sitt førerkort dersom dette blir oppdaget.  

Det skal være møter for 1-4 trinn fra barnevakten vedr nettvett. Datoer for dette kommer.   

Sak 2. Dugnad (uteskolen og Lilleskogen) 

Dugnad punktet utsettes når informasjon fra Dina kommer om når dette skal gjennomføres 

Sak 3. Informasjon fra uteområdegruppa  

Dette punktet tas opp når Helen har mulighet til å stille på møte.  

Sak 4. 17 mai frokost / sommeravslutning  

17 mai frokost. Berit bestiller mat og kopper. All informasjon om dette er sendt til alle medlemmene. 

Det må settes opp en liste. Det er laget en midlertidig liste over de som kan delta på FAU.  

Sommeravslutning. Hvert trinn må snakke med lærerne å finne en dato å sende dette til Shiva.  Det 

er viktig å organisere dette slik at trinnene ikke krasjer.  

 

Sak 5. Det trengs en ny kontaktperson til Lutvann Leir.  



Denne personen må få informasjon fortløpende.  Dette er en person som mottar informasjon og 

deltar på møter vi blir invitert til. Tina stiller som ny kontaktperson i denne gruppa.   

Sak 6. FAU og Samarbeidsrådet i Trosterud/ Haugerud 

Roar Lutki ønsker at Lutvann FAU stiller med en kontaktperson/ et medlem i Samarbeidsrådet på 

Trosterud/ Haugerud. Samarbeidsrådet består av ulike lag og foreninger på Trosterud og Trosterud. 

De ønsker en kontaktperson som skal delta på møter etc.  

Det blir gatefest i området den 27 og 28 august. Alle lag og foreninger i området er med på denne 

festen. Det er ønske at Lutvann FAU kan bidra med noe.  FAU Lutvann skole skal melde seg på innen 1 

mai dersom vi ønsker en stand. Det ble vedtatt at FAU ønsker å melde seg på denne aktivitetsdagen. 

Det skal lages en arbeidsgruppe på neste FAU møte.  

Eventuelt  

Førskoledagene blir 24 og 25 mai. Den 24 mai skal FAU delta på førskoledagene. Der blir det blant 

annet valgt FAU representanter før de kommende gruppene på første trinn. Marne tror hun kan klare 

å stille denne dagen, men trenger en representant til.  

 


