
Referat FAU-møte Lutvann skole  
31. august 2016 

 

Tilstede: Shiva, Marius, Tina, Christine, Helen, Hafida, Sisi og Kristin 

Meldt forfall: Maren, Vlora og Saima 

1. Informasjon fra rektor: 

Rektor Svein og assisterende rektor Terje som har startet på skolen i august. Dina slutter i 

februar.  

 Skolegårdsprosjektet. Startet 30. august. Planen er å være ferdig om 3 måneder. 

Sikkerheten til barna skal ivaretas i byggerperioden.  

 Det er økt fokus på faglig produksjon og læringsmiljø ( alle skal  med). Dette er et 

felles ansvar og skolen er opptatt av en god kontakt skole-hjem. Skolen tar kontakt 

med hjemmet hvis det er noe. Foreldre må ta kontakt hvis det er noe. 

 Foreldre og andre oppfordres til å bry seg om skolemiljøet og plukke søppel. 

 AKS har større fokus på læringsstøttende aktiviteter.  

 Skolen ønsker en informasjonsstrategi, dette kommer de tilbake til FAU med. 

 Lærersituasjonen, en stilling på blåklokkene er ikke fast besatt. Her er det en 

midlertidig ansatt og skolen vil lyse ut stillingen senere. 

 7. trinn mangler FAU-representanter etter foreldremøtet. FAU sender et skriv i 

ranselpost og ber foreldre melde seg som representanter. Man er pliktig å ha en 

representant. Dersom ingen melder seg blir det loddtrekning. 

 Ingen av de nye representantene på 1. trinn som meldte seg på foreldremøtet før 

sommeren har møtt i dag. Christine møter på foreldremøtet her og hører med de 

som har meldt seg om de er med og får evt. andre representanter. 

 Det er åpen kveld 10. november. FAU ber skolen informere foreldre om dette raskt da 

dette er endret etter tradisjonell valgt dag. 

 Skolen ønsker å bruke It’s learning mer aktivt. 

 Vi snakket om at det skal være foreldremøte på AKS. FAU har en gruppe som skal 

være i dialog med AKS. Vi ble enige om at de forsøker ha et møte i forkant av 

foreldremøtet. 

 Det blir Hudøy til våren. 

 



 

 

2. Velkommen til 1. trinn 

Saken bortfaller. 

3. Evaluering av gatefesten Alnastrengen 

Tina var på stand for FAU. Det var et vellykket arrangement med mange folk, men få var interessert i å 

høre om eller diskutere skole. 

4. Planlegge årsmøte 

Det skal velges styre til FAU og representanter i diverse grupper. Årsmøte holdes på neste FAU-

møtetidspunkt onsdag 28. september kl 18. Deretter avholdes FAU-møte. 

5. Planlegging karneval og skoleball 

Saken utsettes til neste møte når nye representanter er valgt. 

6. Foreldremøte og hvilken rolle FAU-representanten har 

Nåværende FAU-representanter har ansvar for å informere fra FAU på foreldremøtene og avholde 

valg av evt. nye representanter.  

Det er forslag om å opprette fest- og aktivitetskomiteer på trinnene for å fordele arbeidsbelastningen. 

Noen trinn har dette med god erfaring. 

7. Parkeringsboten som ble gitt i forbindelse med karnevalet 

En forelder fikk bilen tauet inn fra skolens parkeringsplass i forbindelse med arbeid med skoleballet. 

Det er kommet forslag om å dele boten (ca 3500,-) på tre mellom skole, FAU og bileier. FAU godtar 

ikke dette forslaget. FAU ber om at skolen dekker hele beløpet. 

FAU ber også skolen avklare hvilke retningslinjer som nå gjelder for parkering. 

8. Eventuelt. 

 Tina foreslår vennegrupper på 4. trinn. Dette støttes. 

 Det bør komme et infobrev fra FAU. Tina påtar seg å skrive dette. Informasjon om 

hvert trinns representanter bør komme på ukeplanen. 

 

 

 

Kristin Bråthen 



 


