
 

                Nr 2 - Mai 2017 

Velkommen til 17. mai-frokost!  

Etter flaggheising på skolen kl 08:00, 

og før elevene går til t-banen for å 

delta i barnetoget, 

ønsker FAU 

velkommen til en 

enkel frokost. 

 

Gi brukte ski og skøyter til skolen    

Har skiene eller skøytene til 

barnet ditt blitt for små? 

Skolen setter stor pris på 

alle de kan få. De lånes ut til de elever 

som trenger det når skolen har 

vinteraktiviteter på kalenderen. 

Uteområdene ved skolen 

I løpet av skoleåret har mye av den 

planlagte oppgraderingen av skolens 

uteområder blitt utført. Skolen har 

fått nye lekestativ, bordtennis-bord 

og ballbinger, og barna har stor glede 

av disse. Skøytegruppen fikk 

tilskuddsmidler fra bydel Alna, og 

benyttet dem til å kjøpe inn bl.a. en 

benk og bandykøller – til felles glede  

 

 

 

 

 

for alle som vil bruke. Ferdigstilling av 

skolens uteområdet fortsetter i år. 

Unngå parkering på skolens områder 

ved henting og levering av barn  

Vi ønsker at våre barn skal kunne 

bevege seg trygt på skolens område, 

og vi må framkommelighet for 

transporten til spesialgrupper som 

trenger ledsagere. For å få dette til å 

fungere må foresatte ved levering og 

henting helst unngå bruk av bil. Når 

det er tvingende nødvendig mellom kl 

08:10 og 08:40 samt mellom 15:30 og 

16:10, må det skje ved snuplassen i 

enden av Lutvannsveien.  

Litt om aktiviteter FAU har arrangert 

etter jul: 

Dugnad: Søndag 30. april arrangerte 

FAU, i samarbeid med skolen, 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 

små poser – det er fint om alle snakker 

med barna om å ikke legge igjen slikt! 

Og kanskje heller legge nisten i 

matboks enn i plastposer? La oss alle 

ta vare på naturen og nærområdet 

vårt. Dugnadsarbeidet avsluttet med 

mat og drikke og å nyte solen. Det er 

behov for en ny runde til høsten – 

kanskje flere av dere vil bli med? 

Karneval: 

 

Det ble et supert karneval for 1.- 4. 

trinn den 2. mars. Kvelden var godt 

besøkt av til sammen nærmere 140 

barn. Det var bl.a. disco med egen DJ i 

samlingssalen, limbodansing og 

ansiktsmaling. Det ble også servert 

pølser, 

brus og 

snacks. 

Tusen takk 

til alle 

foreldre 

som stilte 

opp denne kvelden.  

Skoleball: Den 20. januar arrangerte 

FAU ball for 4 gang, for elever på 5. – 

7- trinn. Det var 133 barn som kom. 

Super innsats fra foreldre som ordnet 

i stand på forhånd og hjalp til 

underveis. 

 

Kjære forelder! 

- Du er ditt barns første og 

viktigste lærer! 

- Er du engasjert, gjør barnet 

ditt det bedre på skolen. 

- Diskuterer du med barnet, 

stimulerer du hennes/hans 

tanker og utvikling. 

- Når du bryr deg, blir barnet mer 

motivert og trives bedre på skolen. 

-Din tro på egen rolle og mulighet til å 

påvirke er viktig for barnet ditt. 

- Har du et godt forhold til skolen, 

påvirker det barnets resultater 

- At du kjenner de andre foreldrene, 

fører til bedre samarbeid og 

oppfølging. 

- Foreldre er en viktig ressurs for 

barnas skolegang! 
 

Ta kontakt med FAU 

Ta gjerne kontakt med oss i 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) hvis 

du har spørsmål eller en sak du vil ta 

opp. Vår kontaktinfo finner du på 

skolens nettside, under FAU.   


