
Referat FAU møte 28.10.15 

Oppmøte: Shiva Azari, Vlora Krasniqi, Christine R Nordtorp, Tina R Hov- Gylthe, Vany Kalengva, 

Gearmine Czbuszo, Emil Shamloo, Kristin Bråthen, Helen Svensson, Agnes Dèrcole, Hafida Bokaey, 

Mesfin Negashe, Kim Hveding, Marit Holøien, Annette Strømsborg, Maren Retterstøl Olaisen 

 

Assisterende rektor Dina hadde en kort innledning vedr rektors fravær. Rektor er sykemeldt en tid 

fremover. Det blir trolig gjort forsøk på å få inn en assisterende inspektør.  

Det ble gitt informasjon fra Dina om at politiet kommer til 5 trinn vedr falske innstram profiler. De 

skal snakke om at dette er lovbrudd. Det blir sendt ut informasjon som skal gå ut til alle vedr dette. 

Det er viktig at foreldre som oppdager denne type virksomhet dette anmelder det. Det kommer også 

en fra "barnevakten" etterhvert som skal snakke om nett vett med elever på lavere trinn.  

Videre informerte assisterende rektor om at det ikke har blitt noe uteskoledugnad i høst pga rektor 

sitt fravær. Det planlegges en dugnad til våren istedenfor. Dina nevnte også at uteskolen slik den er i 

dag er oppe til diskusjon. Det stilles spørsmål ved om Lutvann skal forbli en skole med fokus på 

uteskole eller om de skal ha andre fokusområder.  Det er stort engasjement vedr uteskole, men det 

er ulike utfordringer i forhold til økonomi, resurser mm.  

Marit opplyste om at det allerede har vært gjort en befaring vedrørende utomhusanlegg. Denne 

befaringen har kun vært gjort av AKS leder Torill og rektor. De to representantene som var plukket ut 

til å være med på denne befaringen fra FAU samt elevrådsrepresentantene har ikke fått informasjon 

om dette. Det er høyst kritikkverdig at hverken Elevrådet eller FAU har ikke vært med i prosessen. 

Den eksterne prosjektlederen mener det er vanlig å ha med FAU representanter på en slik befaring.  

Marit informerte om åpen kveld. Marit har hatt kontakt med Ellen og ting skal være i orden. Det har 

trolig vært litt dårlig mangelfull informasjon på noen trinn. Det blir tre kafeer. Endringer fra i fjor er 

store tallerkener og mat til fullpris i hele åpningstiden. Restauranten åpner kl 17.30. Erfaringer fra i 

fjor tas det hensyn til. Det har kommet forslag om å lage diplom i etterkant til foreldrene som stiller 

opp på vakt. Vaktleder gjør at koordineringen av kaffe blir lettere. Det ble gjort en gjennomgang og 

alle vakter er dekket 

Deretter ble det foretatt konstituering. Shiva er konstituert som leder. Posten som nestleder er ikke 

besatt. Skøytegruppa har ikke fått sine midler i år i og med at det ikke ble foretatt konstituering på 

forrige møte og vi derfor ikke kunne endre organisasjonsform.  

Det ble gjort valg av driftsstyrerepresentanter. Driftsstyret er det øverste organet på skolen. Shiva og 

Hege går inn som en representanter og Vararepresentanter er: Kristin, Tina og Vlora.  

Helen gikk igjennom forslag vedtektsendringer og hva som skal til for å nå ønsket om å bli en 

forening. De korte trekk må definisjonen av foreldrerådet og foreldreutvalget defineres og styret må 

velges på et årsmøte for alle medlemmene (les alle foresatte).  

Helen skal renskrive endringene vi har blitt enige om å sende dette på sirkulasjon for godkjenning.  

Et av forslagene til endring som har kommet inn er:  

§9: saker som gjelder enkeltpersoner skal i reglen ikke behandles. Personsensitive saker behandles 

ikke. FAU representanten representerer det klassetrinn de er valgt fra, og skal ivareta det synspunkt 

dette trinnet måtte ha for saker som fremmes for FAU.  



 

Det ble også vedtatt at møtene for FAU skal starte kl 18.00 isteden for 18.30 og vare til 20.00. 

Vi satte deretter opp møteplan for resten av året. 

Onsdagen 25 nov og onsdag 09 desember er de siste møtene før jul. På disse møtene planlegges 

karneval og juleball. 5 trinn starter også med møter i forhold til planlegging av 17 mai arrangement. 

Første møte i januar er onsdag 27.  

Leder for FAU har fått ny mailadresse: Mail adresse for leder: lutvannskolefauleder@gmail.com  

Møte i skolegruppe C tirsdag 24 eller onsdag 26 nov. Det er enda ikke bestemt om Lutvann skole skal 

arrangere dette.   
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