
Referat fra møte FAU Lutvann skole 
Onsdag  25. januar kl 18 - 19:30 

Tilstede:  Monica (1. trinn), Tina (1. trinn), Maren (2 trinn), Marius (4. trinn), Tina Rebecca (4. trinn), 

Shiva (leder/5. trinn),  Vlora (5. trinn),  Helen (6 trinn), Kristin (6.trinn) og Espen Frøvik fra 

Skøytegruppen på sak 5 og sak 8. 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Begge deler godkjennes. 

2. Godkjenning av årsmelding 2015/2016 

Godkjent 

3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 28.9.2016 

Godkjent 

4. Godkjenning Møteplan 

Godkjent 

5. Skoleledelsen informerer 

Rektor orienterte fra skolen 

a) Strategisk plan for skolen: Planen er for fire år av gangen, revideres årlig. Hovedelementet i 

planen er å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i skriving og regning, samt de sosiale 

ferdigheter. 

b) Økonomi-status: Lutvann skole har gått i underskudd i flere år. Forutsatt at elevmassen 

holder seg omtrent som nå, så har vi ikke underskudd i år. Det er ventet 49 elever til oppstart 

1. klasse høsten 2017. Det er 13 færre enn i fjor. 

c) Groruddalsmidler: Skolen skal søke om midler til 4 ekstra lærerstillinger for 1 – 4. trinn, for 

en styrking i regning og lesing. Kan gi bedre tilpasset opplæring. 

d) Skolene har fått en presisering av handlingsplikt for godt læringsmiljø. Vi har alle et ansvar 

for å sikre et godt læringsmiljø og motarbeide mobbing. Skolen avholder ukentlige elevmøter 

og ledermøter der blant annet dette tas opp. Årets elevundersøkelse (blant 5 – 7. trinn) viser 

bedre resultater enn fjorårets. 

e) Hudøy: Skolen har fått plass ved Hudøy 30- mai til 2. juni. Skolen har hittil ikke sendt beskjed 

til foresatte, det er planlagt å gjøres snarlig. Lærerne skal innkalle foreldre med erfaring fra 

tidligere Hudøy-opphold for erfaringsutveksling. 

f) Trafikk: Skolen har fått innvilget bur for innlåsing av elevers sykler når de er på skolen. Skolen 

ønsker en bom som kan minske trafikk mot skolens områder. 

 

FAU-representanter tok opp at det har negative konsekvenser at uteskole og gymnastikk er 

lagt til samme dag for mange av trinnene. Rektor nevnte at timeplanen skal revideres for 

neste år, og kommentarer fra møtet tas med inn i planleggingen. 

 



6. Hudøy 

Temaet ble diskutert under sak 5. 

7. Status for skolens uteområder (foreldre-dugnad ved lavområdet). 

FAU har etter spørsmål fra rektor tilbudt seg, i samarbeid med skolen, å invitere foreldre til en 

dugnad ved lavoen ved Lutvann så snart været tillater det. Aktuell periode er mars eller april. 

8. Skøytegruppen informerer. 

Espen Frøvik, koordinator fra skolens skøytegruppe, la fram status og erfaringer fra høstens 

endringer i skolegården. Slik skøytegruppen tidligere har gjort rede for i FAU, oppdaget de at 

arbeidet med oppgradering av skolegården ikke fulgte avtalte planer. Ballbinger ble plassert et annet 

sted, og dette medførte utfordringer for å lage skøyteis. Skolens vannslanger er for korte, og asfalten 

i området der skøyteisen nå må legges er i dårlig stand.  Uteområdene ved ballinger og lilleskogen 

har manglet belysning i høst og vinter. Skøytegruppen har tatt opp dette med skolen og 

Undervisningsbygg. 

Skøytegruppen har tatt initiativ til møter for oppklaring, med skolen og med Undervisningsbygg.  I et 

møte med ansvarlig for arbeidene ble det lovet at Undervisningsbygg skulle dekke kostnadene for 

nye slanger samt at de skulle sørge for nyasfaltering av området der skøyteis skal legges. Så langt har 

skolen fått midler til slanger, mens asfaltering ikke er utført. 

FAU-styret vil etterspørre framdrift i asfalteringen. 

Skøytegruppen mottok i fjor 10 000 i støtte. Skøytegruppen foreslår å bruke midlene til å kjøpe 

bandykøller/hockeykøller (som skolen også kan bruke i skoletiden) og til å kjøpe en benk. FAU støtter 

forslaget. 

Skøytegruppen har en facebook-gruppe kalt 'Skøytegruppa Lutvann' der alle interesserte foreldre 

oppfordres til å bli med. 

9. Status økonomi FAU 

a) Kasserer Helen gikk gjennom regnskap for skoleåret 2015/2016. Godkjennes med merknader 

som fremkom i møtet. Merknaden gikk på at kostnader for matpenger fra foreldre til Hudøy-

oppholdet i 2015 skal trekkes ned i en fotnote. FAU bemerker at det har vært brukt mye på 

juleavslutning for FAU tidligere. Bør arrangeres rimeligere neste gang. 

b) Støtte til trinnenes klassekasser desember 2016 ble vedtatt i etterkant av utbetaling da 

denne saken formelt ikke ble behandlet på forrige FAU møte. 

c) Skolen har nå refundert P-bot til forelder som fikk bot i forbindelse med et arrangement i 

fjor. 

d) 17. mai-komite søker lån. Det innvilges 10 000 kr i lån for utgifter i forbindelse med innkjøp 

av mat ol til 17. mai arrangementet i år. 

10. Fullmakt til FAU-styret for innkjøp av blomster el.l. 

FAU –styret spør FAU om fullmakt til å kjøpe gaver (f.eks blomster) for inntil 500kr til spesielle 

anledninger, slik som at assisterende rektor Dina slutter i januar. 

FAU vedtok å gi fullmakt på inntil 500kr. FAU-styret skal informere FAU-representantene når slike 

innkjøp er aktuelt. 



11. Evaluering fra Åpen kveld 2016. 

I hovedsak et godt arrangement. FAU savner tydeligere informasjon i forkant og oppdatering i 

etterkant (hvor mye ble samlet inn?). Foreldre fikk informasjon sent om arrangementet – og de som 

stilte opp for å selge mat og drikke ønsket bedre orientering. Det er liten plass til matsalg i nybyggets 

kjøkken – vil være en fordel å skille kakesalg ut fra matsalg, gjerne i eget rom. Det ble mye mat til 

overs. Til høst bør informasjon sendes ut tidligere til foreldrene, og da bør den inneholde mer info 

om pris og betalingsmuligheter. 

12. Evaluering av skoleball 
134 barn møtte opp til ball i år. Det er fjerde året vi arrangerer ball. Mange glade barn som var 

førnøyde. Foreldre som var med å arrangerte har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på bra 

innsats. I år prøvde vi en ny vri med mer pynting og servering ved bordene isteden for at  barna skulle 

stå i kø. 

13. Evaluering skolemiljøutvalg 

Marius orienterte fra forrige møte i skolemiljøutvalget. Den siste skoleundersøkelsen viser bedring 

angående mobbing. Utvalget er bekymret for den økte trafikken i området rundt skolen og har 

diskutert muligheter for å fremme behov for bydelen om tiltak – f.eks. nytt fotgjengerfelt eller 

gangbro. De vurderer brev til utbygger for Lutvannstoppen-leilighetene, og å varsle politiet om 

bekymringene for høy fart på anleggstrafikken. FAU-representantene skal etterspørre oppdatering på 

toalett- og garderobeforholdene fra skolens side på neste SMU-møte. 

14. Status karneval 

Er under planlegging. Dato blir 2. mars. Første planleggingsmøte for foreldre er avholdt, et til skal 

holdes snarlig. Elevråd skal inviteres til delta i planlegging. AKS-leder er varslet, og legger opp til at 

barna lager masker der. 

15. Trafikk ved skolens områder 

Skolen merker utfordringer med trafikk grunnet foreldre som kjører barn til skolen ved levering og 

henting. Det er utrygt for barna som ferdes der og det er tidvis så mange på parkeringsplassen 

samtidig (foreldre, spesialtransport for barn som leveres og hentes i store drosjer samt bygg-relatert 

kjøring) at det er kødannelse og uoversiktlig. Rektor spør om noen foreldre i FAU ønsker å stille noen 

morgener mellom 8 og 8:30 for å minne om at levering helst skal skje uten bil, hvis nødvendig med bil 

så må det skje på oversiden av skolegården. FAU kan lage skriv.  

Et par FAU-representanter sa seg villige. 

16. Agendaen om toaletter og garderober 

Ble nevnt også under sak 13.  

FAU har inntrykk av at toaletter og garderober mangler jevnlig toalettpapir og søppelkasser og 

hygieniske søppelbøtter hos jentene.  Det samme er nevnt av elevene i skolemiljøutvalget. 

FAU oppfordrer skoleledelsen til å sørge for bedrede forhold. 

17. Foredrag for foreldre om nettmobbing og atferd på nett 

FAU drøftet og ble enige om at vi ønsker et foredrag for foreldre om nettmobbing og om atferd på 

nett – og hvordan vi som foreldre kan bidra positivt. 

FAU-styret undersøker mulige foredragsholdere og pris. 



18. Eventuelt. 

a) 17.mai-komiteen er i gang med planlegging. De søker sponsorstøtte til premier. Barnehager i 

området skal også få invitasjon til arrangementet. Invitasjoner skal sendes ut 2 uker før 17. mai. 

b) Espen Frøvik nevnte muligheten for å søke støtte om midler til innkjøp av en gapahuk, som kan 

settes opp ved områdene i nærheten av Lutvann, for supplering av uteskole-tilbudet. FAU er positive. 

Espen undersøker. 

 

 


