
Referat FAU-møte dag 3. mai 2017 
 

Tilstede: Tina Rebecca (møteleder), Helen, Tina og Marius. 

Fra skolen: rektor Svein Pillgram Hansen (tilstede sak 1-3). 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

2. Referat fra forrige møte godkjennes. 

3. Informasjon fra og dialog med rektor 

 Rektor orienterte om at det er gjort en ny sjekk av status for trivsel etter 

elevundersøkelsen, og den viser en svak framgang. Skolen planlegger en kampanje ved 

skolestart om null-toleranse for stygge ord mm. Her kan FAU og skolen samarbeide. 

 Rektor spør FAU om vi kan gjenta prosedyren fra to år tilbake med å gi foreldrebetaling 

som en gave til skolen. Se sak sendt per epost fra fungerende FAU-leder om dette. Det er 

også behov for å starte tidlig med å planlegge for neste opphold i 2019, og hvordan 

midler kan samles inn for å bidra til å dekke kostnadene til mat og/eller transport. 

 Rektor spurte om muligheten for at FAU kan bistå med midler til 7. trinns-avslutning. Det 

er ikke aktuelt. 

 Rektor orienterte om planer for uteskolen for neste år 

 FAU etterspør mer info og materiale, for eksempel ukeplanene, i den digitale 

læringsplattformen skolen benytter. Rektor fortalte at det er lovt bedringer fra IT-firmaet 

som drifter plattformen, hvilket vil lette lærernes arbeid i plattformen. 

 FAU spurte om muligheten for å låne eller leie skolens bygninger til private 

arrangementer. Det er muligheter for å leie, ved interesse kan en kontakte skolekontoret. 

4. Status FAU 

Siden forrige møte har to medlemmer av styret trukket seg av personlige årsaker, leder og 

sekretær. Inntil videre er nestleder Tina Rebecca fungerende leder. Situasjonen har gjennom 

hele skoleåret vært ressursmessig krevende. 

 

5. 17. mai – status fra 17. mai-komiteen og skolefrokost 

Status fra 17. mai-komiteen utgikk da ingen fra komiteen var til stede.  

Det er en del fra FAU som har meldt seg til å bidra dagen før og under 17. mai-frokosten. 

6. Økonomi – status for klassekassene per trinn 

Alle FAU-representanter var bedt om å melde fra angående økonomisk status for trinnene 

innen 3. mai. Tre av trinnene har gitt beskjed. Det synes ikke å være behov for at FAU tildeler 

støtte til klassetrinns-kassene for 2. gang dette skoleåret. 

 

7. Skolemelk - alternativer for elevene  

Grunnet lavt oppmøte var det ikke vedtaksdyktig FAU den 3. mai. Saken sendes derfor til 

avstemning per epost, da skolen trenger snarlig respons. 

 



8. Infomøte for 1. trinnsforeldre – ideer til opplegg høst 2017 

Saken utsettes til neste møte grunnet lavt oppmøte. 

9. Hudøy-gave 

Grunnet lavt oppmøte var det ikke vedtaksdyktig FAU den 3. mai. Saken sendes derfor til 

avstemning per epost, da skolen trenger snarlig respons. 

 

10. Orienteringer: 

 Bydel Alna inviterer skolen og FAU, samt utbyggerne i området Lutvann leir og 

Lutvannsveien til befaring for å vurdere tiltak for bedre transportsikkerhet den 8. mai. 

Marius deltar på vegne av FAU.  

 Info fra uteskoledugnaden; søndag 30. april arrangerte vi en dugnad ved lavvoen 
som uteskolen bruker i nærheten av Lutvann. Et knippe frivillige foreldre og barn, 
pluss rektor, ryddet og ordnet ved lavvoen og området rundt uteskole-plassen. Da vi 
plukket søppel i området la vi merke til at det var mange plastsugerør, og 
emballasjen til sugerørene, og små plastposer – det er fint om alle snakker med 
barna om å ikke legge igjen slikt. Det manglet både presenning og annet for å kunne 
ferdigstille lavvo og bålplass, så det er behov for en ny dugnad igjen til høsten. 
Enkelte av fedrene tilstede snakket om å lage en gruppe som noen ganger gjennom 
skoleåret kan ta arbeidsøkter. Vi avsluttet med pølsegrilling, drikke og solnyting.  

 Elevrådet ønsker å komme på et FAU-møte tidlig ved skoleårets oppstart, gjerne 

september. 

 FAU vedtok på forrige møte å leie inn en foredragsholder til et foredrag om nettvett 

og digital dannelse for alle skolens foresatte. Tina Rebecca har vært i kontakt med 

foredragsholder. Dessverre er det svært få mulige datoer igjen, og det blir så tett på 

andre aktiviteter i mai og juni. Vi har derfor avtalt å avholde arrangementet tidlig til 

høsten. 

 Marius orienterte fra forrige møte i AKS-forum. 

11. Eventuelt 

Ingen saker på eventuelt. 

 

 

Møtet hevet kl 20.00. 

 

  



Vedlegg til referat fra FAU 3.5.2017 

Sak 7 og sak 9 fra FAU-møte 3.5.2017 etterbehandlet per epost 
 

På FAU-møte ved Lutvann skole 3.5.2017 var det for få oppmøtte til at møtet var beslutningsdyktig. 

Ettersom skolen hadde behov for avklaringer på to saker, ble disse behandlet i etterkant per epost. 

De to sakene var sak 7 Skolemelk - alternativer for elevene og sak  9 Hudøy-gave. 

Sakene ble sendt alle FAU-representanter per epost, og til vara-representantene for orientering.  

 

Sak 7) Kakaomelk som alternativ  

Elevrådet og skolen spør FAU om vi kan godkjenne at kakaomelk blir mulig å bestille fra skolemelk-

ordningen fra og med høsten av. Akkurat nå har de alternativene lettmelk, ekstra lettmelk og 

laktoseredusert melk. Det er opp til FAU hvilke alternativer elevene kan ha når det bestilles 

skolemelk. Kakaomelken, som elevene ønsker, er ikke tilsatt sukker og er i tillegg et godt alternativ til 

de elevene som kun kan drikke laktoseredusert. Dette står på www.skolemelk.no om kakaomelken: 

Kakaomelken inneholder alle næringsstoffene som finnes i vanlig hvit melk. Skolemelk med 

kakaosmak er en hvit melk med smak av kakao, og den er helt uten tilsatt sukker. Produktet er 

utviklet spesielt for skolemelkordningen. Den kan ikke sammenlignes med sjokolademelk i butikk som 

tradisjonelt har inneholdt 4-5 % sukker. Også her er mengden tilsatt sukker betydelig redusert de siste 

årene, men kakaomelken i skolemelkordningen inneholder altså 0 % tilsatt sukker. 

Styret foreslår at vi kommer elevrådets ønske i møte og godkjenner kakaomelk som alternativ.  

Fyll inn ditt navn bak det svaralternativet du velger å stemme på:  

a) Ja til at elevene kan velge kakaomelk ..... 

b) Nei til at elevene kan velge kakaomelk.....  

 

7 representanter stemte ja (alternativ a), 0 stemte nei (alternativ b). 

Vedtak: FAU er positive til at elevene kan velge kakaomelk gjennom skolemelkordningen. 

 

Sak 9) Skolen spør om bistand med foreldrebetaling for Hudøy-oppholdet  

Skolen har ikke nok midler til å dekke alle kostnader for Hudøy-oppholdet 30.5 - 2.6, og vil løse dette 

i år ved å be om penger fra foreldrene/foresatte til å dekke innkjøp av mat. Da skolen ikke kan kreve 

en slik foreldrebetaling spør de om pengene kan betales inn til FAU sin konto og at vi deretter gir 

dem som en gave til skolen. Ellers refererer rektor til disse 'punkt som skolen må navigere etter:  

· Hudøy er leirskole i skolens regi. Skolen har ansvar fra A til Å. 

· Lutvann skole mottar både kommunal og statlig støtte til leirskole etter dokumenterte 

opplysninger. 

· Skolen er en offentlig institusjon med strenge regler for å motta gaver. 

· Skolen kan ikke motta gaver med betingelse eller til spesielle formål. 
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· Opphold, mat og buss til leirskole skal i kommunens regnskapssystem føres på hver sin konto art. 

· Skolen må legge frem dokumentert regnskap for alle utgifter vi har hatt til leirskole når vi søker 

støtte. 

· Skolen er ansvarlig for transport av elever til og fra leirskole ( Forsikring ved ulykke osv. ) og skal av 

sikkerhetsmessige grunner være bestiller/kunden av busselskap som skal frakte skolens elever. 

Skolen bistår med å sende ut giro for matpenger på 250 kr. Dette kan skolen fortsatt gjøre. Pengene 

blir satt inn på FAUs konto. Slik rektor forstår det har FAU pleid å gi en gave til skolen på beløp som 

tilsvarer det foreldrene har satt inn på konto. For to år siden var dette ca 75 tusen. Skolen har 

tidligere valgt å bruke denne gaven til Hudøy og har intensjoner om å fortsette denne praksisen. 

Helen og jeg har vært i dialog med skolen omkring denne praksisen og vi har gitt beskjed om at vi 

mener det trengs en mer ryddig ordning for framtidige Hudøy-opphold. Spesielt regnskapsmessig vil 

det være bedre om vi finner en annen deling. Rektor og vi som var tilstede på siste FAU-møtet startet 

også å tenke litt på mulige løsninger for neste runde om to år. FAU og skolen starte dialog om 

framgangsmåter i samarbeid, og tidligere enn slik det gjøres nå. Men i år er vi avhengig av å finne en 

rask løsning og for å hjelpe skolen foreslår vi å si ja til deres forespørsel om å få inn pengene fra 

foreldre på kontoen til FAU, og deretter overføre samme sum som en gave til skolen. 

Fyll inn ditt navn bak det svaralternativet du velger å stemme på:  

a) Ja til at vi får inn foreldrebetaling på FAU-kontoen og deretter overfører til skolen som gave denne 

summen..... 

b) Nei til at vi får inn foreldrebetaling på FAU-kontoen og deretter overfører til skolen som gave 

denne summen..... 

 

7 representanter stemte ja (alternativ a), 0 stemte nei (alternativ b). 

Vedtak: FAU går med på skolens forslag om å få foreldrebetaling for Hudøy inn på FAU-konto og 

deretter overføre den innsamlede summen til skole som gave. 

 

 


