
 

         

                                                                                                                 Nr 1. november 2017 

FAU på Lutvann skole 2017/2018 

Oppdatert 13.10.17 

TRINN NAVN E-POST TELEFON 
1.trinn repr Krzysztof Bosko (SMU) krzysztofbosko@gmail.com 93983424 
1.trinn repr Fatmata Bangura Fabaa007@osloskolen.no 93859895 
1.trinn repr Gulala Mohamad Karim Gulala1999@hotmail.com 97704866 
1.trinn vara Leteyesus Nor leteyesus@hotmail.com 92662833 
    
2.trinn repr Tina Watson tinawatson84@hotmail.com 91652232 

2.trinn repr Monica Ifejiilika ngozi77@gmail.com 95965939 

2.trinn vara Chihan Ibrahim chihan85@hotmail.com 40160554 
    
3.trinn repr Gabor Tamas Dobos (SMU) dgabortamas@gmail.com 92555652 
3.trinn vara Maren R. Olaisen marenmail@yahoo.com 9029 0448 
3. trinn Rahat Khan (sekretær) khanoslo@live.no  
    
4.trinn repr Fakhrema Slimanzanda fakhrema@yahoo.no 93 20 32 44 
4.trinn repr Youssef al- Sabbagh Hanan72@live.no 99 72 88 10 

4. trinn vara Cecilie Nøttestad cecnoett@online.no 41 36 76 57 
    
5.trinn repr Marius Hofstad karlomagne@hotmail.com 9846 4952 
5. trinn 
repr 

Camilla Molobi (nestleder) camilla.molobi@gmail.com  

5. trinn 
vara 

Noreen Anwar Noreen_anwar1@hotmail.com  

5. trinn 
vara 

Uba Haji ubahajo@gmail.com 45255808 

    
6.trinn repr Shiva Azari Shiva.azari@yahoo.no 4723 4576 
6. trinn 
vara 

Saima Ahmed Saimaahmed1978@yahoo.no 9029 0562 

6. trinn 
vara 

Linda Nielsen Linda.nielsen@radissonblu.com 99434376 

    
7.trinn repr Uma Navaratnam uma114@hotmail.com  
7. trinn 
repr 

Helen Svensson(leder) hbmsvensson@gmail.com 9176 4902 

7. trinn 
vara 

Agnes Dèrcole agnies@rbnet.no 4146 7920 

7. trinn 
vara 

Hafida Bokaey chaha22@hotmail.com 4048 1500 
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Skolemiljøutvalget - SMU 

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i 
opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt 
skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, 
ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha 
flertall i SMU. 

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU 
behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU 
har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort. 

 

Is på skøytebanen – skøytegruppa ! 

Skøytegruppa som består av foresatte fra alle trinn. Det er vi foresatte på skolen som har ansvaret for vanningen. 

Skøytegruppa trenger flere frivillige i dette arbeidet. Er du interessert, så ta kontakt med Espen Frøvik tel 481 60 

412. 

Espen har bl.a. ansvar for å organisere vaktlistene. Vi ser fram til fine vinterdager og vinterkvelder på skøyteisen! 

FAU kommer til å arrangere en skøytekveld når skøyteisen er klar. 

 

 

Juleavslutninger 

 
 
Trinn dato 

1. trinn 14. desember 
2. trinn 19. desember 
3. trinn 13. desember 
4. trinn 20.desember 
5. trinn 12. desember 
6. trinn 11.desember 
7. trinn 8. desember 

 
 

 Hold av datoen. Det blir sendt ut mer info om tid og sted før avslutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fug.no/brukerundersoekelser-i-skolen.148471.no.html


 

 

 

Til slutt -Hva er FAU? 

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. 

Hvorfor har skolen et FAU? 

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for 

barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre 

reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 

godt. 

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og 

andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre 

skolehverdag for elevene. 

FAU skal: 

 Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte 

 Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 

 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 Legge til rette for positiv utvikling hos elevene 

 Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

Reell foreldremedvirkning – mer enn dugnader 

Tradisjonelt har FAUs oppgaver i hovedsak dreid seg om skolens utemiljø og arrangementer (f. 

eks. 17.mai, juletrefest, dugnader, aktivitetsdager osv.). Hovedtendensen har vært at FAU har fått 

sine oppgaver tildelt fra skolen. FAUs rolle har vært mest på skolens premisser. 

Utfordringen for FAU er selv å kunne ta initiativ til oppgaver og komme med i skolens ”indre 

liv”, bidra til at foreldrene/foresatte får mer innflytelse på skolens virksomhet, delta i vurdering 

av skolen, samt skolens endring og utvikling. Foreldrenes synspunkter skal bli hørt, tatt hensyn 

til og fulgt opp. Foreldre/foresatte er skolens viktigste medspillere. 

 

Vennlig hilsen alle oss i FAU 


