
Referat FAU Møte, 30.03.2016 

Til stede: Dina, Kristin, Marit, Emil, Vlora, Helen, Maren, Kim, Christine, Annette 

Sak 1. Informasjon fra fungerende rektor Dina 

Dina informerte om en smilekampanje skolen har gående. Hun forklarte at alle elever har fått en smil 

sjokolade hver og at plakater henger i skolegården. Det er også innført gangpass og dopass på skolen. 

Dette betyr at elevene må ha med seg et av passene når de er ute i gangen på andre tider enn ved av 

og påkledning.  Assisterende rektor og andre  skal sirkulere i gangene å sjekke at elevene har med seg 

passet. Dette gir oppmerksomhet på at man skal ha lov å gå i gangene for f.eks å befinne seg i gangen 

i friminutter ol. Det foregår også en konkurranse som går ut på å holde garderobene sine ryddige. Her 

får klassen som klarer dette best en premie. Alle elever har skrevet på en liten sirkel hva de liker best 

på Lutvann – disse er hengt opp på skoleområdet og er med på å synliggjøre hva som er bra på 

Lutvann Skole. Det er innført kortere pauser. To pauser på 15 minutter og en pause på 30 minutter. 

Endringen er et prøveprosjekt som vil gå frem til sommeren. Skolen markerer bursdagsfeiring for 

gjenåpning av skolen med boller og Mozell i skolegården 31.03.16.  

AKS får gratis aktivitetsskole til høstens førsteskoleklassinger. Alle barn som begynner til høsten får 

gratis halvdagsplass. De betaler mellomlegget på ca kr 900 dersom de har max inntekt.  

Det har kommet opp spørsmål om betalingsaktiviteter på AKS i ferier. Bakgrunnen for dette er en 

brukerundersøkelse om AKS i hele Oslo med fokus på flere ulike forhold. Dette er en ny 

brukerundersøkelse. På Lutvann er det en svarprosent på 45. Dette gir relevante svar. Ut fra 

resultatene ser de at Lutvann ligger "for langt til høyere" på de fleste ulike spørsmålene. Det betyr at 

AKS systematisk må jobbe for å bli bedre. De har begynt å se på imøtekommenhet. Andre ting de skal 

ta tak i er blant annet: trygghet, tilbud om aktiviteter, bedre informasjon, at aktiviteter er lenket til 

rammeplan.  Blant annet aktiviteter har en lav skår på undersøkelsen. Her skal AKS fokusere på hva de 

ansatte er gode på – de skal også se om de kan tilby aktiviteter på tvers av basene. AKS deltar på 

møter i skoleområde C. Kanskje kan denne typen samarbeid også bidra til å bedre AKS på Lutvann 

Skole. Lokalene til AKS kan også våre en utfordring. Det blir mye fokus på dette fremover.  

Renhold på toalettene er litt opp og ned. Dette blir forhåpentligvis bedre med dopassordningen.  

Det er ikke satt noen dato for når ny rektor tiltrer.  

Sak 2. Status fra 17 mai komiteen 

17 mai komiteen er i gang. Det skal være nye møter i april. Det er søkt om 10 000 kr for å dekke 

utgifter til mat. FAU er ansvarlig for 17 mai frokosten. 16 og 17 mai på morgenen må FAU stille for å 

organisere dette. Det sendes ut en egen mail om at folk må stille opp den 16 og 17. 5- klassetrinnet er 

ansvarlig for aktiviteter og kafe senere på dagen.  

Sak 3. Oppsummering av karneval  

Alt i alt gikk det bra på karnevalet. Det var rolig på første og andre runde. Det var nok foreldre. Det 

var mange som etteranmeldte seg til, men noen møtte ikke opp – så det ble nok mat. Det vi kan bli 

bedre på i neste år er å være mer tydelig på blant annet hvem som har ansvar for opprydding og hva 

som skal gjøres på hver post. En person bør ha hovedansvaret for oppryddingen på neste karneval.  

 

 



Sak 4. Informasjon fra Driftstyremøtet  

Betalingsaktivteter på AKS. (Se informasjon om dette under punkt 1). FAU bestemte at vi ønsker å si 

nei til betalingsaktiviteter i ferier. Dette ble vedtatt dag av FAU.  

Sak 5. Eventuelt 

Vedtatt på møte:  

Vi ønsker å dekke halvparten av beløpet 15 000 kr til feiring av Lutvann Skole sin gjenåpning.  


