
Referat fra møte FAU Lutvann skole 
Onsdag  30. november kl 18 - 19:30 

Tilstede:  Eilen (3. trinn), Monica (1. trinn), Kristin (5.trinn), Vlora (5. trinn), Tina (1. trinn), Christine 

(4. trinn) og Tina Rebecca (4. trinn). 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

Begge deler godkjennes. 

Sak 2 Informasjon fra rektor 

Gode nyheter  vedrørende nasjonale prøver. Vi scoret lavt i fjor men i år ligger vi på 

landsgjennomsnitt. Dessuten viser det seg at 8. trinn fra Lutvann skole ligger nå rett under 

gjennomsnitt nasjonalt, hvilket er framgang fra foregående år. 

Rektor har nå fått innvilget sin strategiske plan for 2017-2018, budsjettet er nå klart og vi har ikke 

lidd noe tap økonomisk, vi har og spart noe midler, vi ender på antagelig 400-450 000 i minus. 

Forhåpentlig skal vi ila det neste året være adekvat ift budsjett. 

Det skal søkes om mer midler ca 31 januar 2017, Rektor sier da at dersom vi blir innvilget mer i 

penger, vil rektor satse på økt bemanning i lærerstaben først og fremst. Dette fordi videre satsing vil 

være mer fokus på den enkelte elevens læremestring. 

Hudøy: Rektor ønsker komite til Hudøy, fra lærerstaben som har erfaring fra Hudøy tur, og gjerne 

foreldre både med og uten erfaring fra Hudøy tidligere. Dette vil rektor ha møte på i morgen 

1.12.2016. Rektor vil nå ila neste uke komme med dato for Hudøy-opphold. FAU minnet om 

viktigheten av å informere foreldre om datoen tidlig. 

Uteskoledugnad: Lutvann skole spør om FAU kan invitere foreldre til en dugnad for å rydde ved 

skolens uteskoleområde nærme Lutvann. Personalet etterspør at steinene ved bålplassene blir 

bygget opp, at sittestokkene blir satt på plass og at vi fornyer de slitte tauene. En dugnad nør gjerne 

avholdes før det kommer for mye snø. Det ser ut til at gapahuken er i orden, og at oppgradering først 

og fremst trengs for lavvoene. Skolen kan stille med nytt tauverk evt. FAU diskuterte kort og ble 

enige om at vi arrangerer en liten dugnad en lørdag eller søndag formiddag (pga dagslys). 

FAU-leder har tatt initiativ til møte med rektor for å drøfte forholdene i skolens garderober og 

tilhørende toaletter, på vegne av elever og foreldre som har meldt inn manglende hygieniske 

søppelbøtter og behov for nytt strøk med maling. To FAU-representanter har tilbudt at FAU kan male 

alle garderobene.  Det som var i manko av utstyr i garderobene, som søppelspann, er nå kjøpt inn, 

melder rektor.  Rektor ble gjort oppmerksom på at denne saken ikke har vært drøftet først i FAU og 

at FAU dermed ikke har kommet med tilbud om å male. 

 

Sak 3 Status og planer for skoleball/karneval 

Tina (1. trinn) og Tina (4. trinn) vil kalle inn til møte for planlegging av karneval. Karnevalet planlegges 

ca 3. eller 10. mars da dette helst må legges til etter vinterferien. 

Skoleball-komite har jobbet litt i det siste og har invitert foreldre til møte i neste uke, 7. desember, 

for å kartlegge videre. 



Sak 4. Status økonomi FAU og støtte til trinnene 

Saken utgikk da kasserer ikke kom til møtet.  

Sak 5 Agendaen om toaletter og garderober. 

FAU-leder har tatt initiativ til møte med rektor for å drøfte forholdene i skolens garderober og 

tilhørende toaletter, på vegne av elever og foreldre som har meldt inn manglende hygieniske 

søppelbøtter og behov for nytt strøk med maling. I møtet ga FAU-leder et tilbud til skolen på vegne 

av FAU om dugnad på garderober og toaletter. Et tilbud på vegne av FAU kan kun gjøres dersom 

saken først er tatt opp i FAU, og saken har fått støtte i møte. Saken må derfor taes opp på et nytt av 

FAU-leder, der bakgrunn forklares og forslag om eventuell dugnad legges fram for representantene. 

 

Sak 6 Eventuelt 

1) I FAU møteplan for vår 2017 er det satt opp et møte midt i vinterferien – 22. februar. Vi satte 

ny dato for møtet til 1. mars.  

2) Oversikt over FAU-representanter er oppdatert og utsendt per epost. Ta kontakt med styret 

dersom det er behov for korrigeringer. 

3) Vi trenger en plan for utlån av nøkkel til FAU-rommet i sammenheng med juleavslutning for 

trinnene.  

 

 

 

 

 

 

 


