
Faumøte 1. Mars. 

 

Tilstede: rektor, Hafida, 6 trinn, Helen 6. Trinn og Tina 1. Trinn 

 

Vi er få til at vi er beslutningsdyktige. Vi gikk alikevel igjennom 

punktet rektor informerer. 

 

Innkallinger og referat skal legges ut på nett. FAU sjekker hvilke 

innkallinger og referat som mangler. 

 

Lutvann fikk tre stillinger ut fra søknad om 4 stillinger. Ref artikkel 

Dagsavisen Trosterud - Dette prosjektet  starter fra 1. august. 

 

AKS skal gjennomføre brukerundersøkelse på hva foreldre synes om 

AKS kommer i mars/april. 

 

Læringsmiljø - foreldreundersøkelse   1- 7  trinn er elektronisk og 

kommer på norsk. Dette kan være en utfordring for noen av foreldrene 

på Lutvann skole. 

 

Rektor er fornøyd med FAU. 

  

FAU bidrar med en inforasjonskampanje på morgenen denne uken for 

å dele ut inforasjon til foreldre som leverer barn med bil på der taxier 

skal levere barn til blåklokkene. 

 

FAU har kjøpt inn utstyr til skøytebanen og uteskolen har fått 

presenning. 

 

Ved en feiltagelse er skøytebanen strødd. Skolen har meldt avvik på 

dette. 

 

Skolen har søkt om midler hos Natursekken.no. Dette er med å sikre at  

innholdet av uteskolen blir bra. 

 

 

 

http://natursekken.no/


Skolen har begynt med kabalen med hvilke lærere som skal være hvor 

i høst. Nå har skolen en stabil stab. I forbindelse med fordeling av 

lærere er det fokus på stabilitet. 

 

 Når det gjelder fysisk aktivitet og uteskole sammen dag så kan skolen 

disponere annerledes til høsten. Timeplanen for høsten er ikke ferdig 

enda.  

 

Lutvann skole får besøk av Haugerud ungdomsskole 3. mars -  der 

hospitering med norsk og matte samt informasjonsmøte for 7. trinn 

blir tatt opp. 

 

Skolen har også samarbeidet med Haugerud IF.  

 

Hudøy 

Foreldre er ikke invitert til samarbeidsmøte med lærerne. Rektor 

følger opp dette. 

 

Asfalt 

Rektor tar opp i driftsstyret under eventuelt en forespørsel til 

undervisningsbygg om å legge ny asfalt på skøytebanen. 

 

 Innkjøpte bord blir plasser på fredag 

Jente toaletter skal nå være i  orden. 

 

Karnevall 6. Trinn har forestilling pass på senen i morgen. 

 

Møtet ble avsluttet ca kl 1845. 


