
 

         

                                                                                                                 Nr 2. desember 2017 

FAU på Lutvann skole 2017/2018 

Oppdatert 18.12.17 

TRINN NAVN TRINN NAVN 
1.trinn repr Krzysztof Bosko (SMU)/aks 

arb.grupe 
4.trinn repr Fakhrema Slimanzanda 

1.trinn repr Fatmata Bangura 4.trinn repr Youssef al- Sabbagh 
1.trinn repr Gulala Mohamad Karim 4. trinn vara Cecilie Nøttestad 
1.trinn vara Leteyesus Nor   

    
2.trinn repr Tina Watson 5.trinn repr Marius Hofstad (Aks arb. Gruppe) 

2.trinn repr Monica Ifejiilika 5. trinn repr Camilla Molobi (nestleder) 

2.trinn vara Chihan Ibrahim 5. trinn vara Uba Haji 
2. trinn vara Imelda Abeledo   

  6.trinn repr Shiva Azari 
  6. trinn vara Saima Ahmed 

3.trinn repr Gabor Tamas Dobos 
(SMU)/Aks arb.gruppe 

6. trinn vara Linda Nielsen 

3. trinn rep Rahat Khan (sekretær)   
3. trinn vara Emil Shamloo 7.trinn repr Uma Navaratnam (kasserer) 
3.trinn vara Maren R. Olaisen(Aks arb. 

Gruppe) 
7. trinn repr Helen Svensson(leder) 

  7. trinn vara Agnes Dèrcole 
  7. trinn vara Hafida Bokaey 

 

5 års jubileeum. 

Fau har i 2018 5 års jubileum for felles arrangementer på skolen. Erfaring viser at dette er populære arrangementer 

både for store og små. I samråd med elevrådet gjør vi en ny vri i 2018 slik at det blir en hyggelig opplevelse for både 

barn og foreldre som skal arrangere. 

26. januar ball for 6 og 7 trinn. Invitasjon kommer rett over nyttår med frist for påmelding den 19. januar. Info 

om foreldremøte kommer. 

9. februar karneval for 1- 3 trinn. Vil du være med å arrangere?  Meld deg på til 

lutvannskolefauleder@gmail.com 

2. mars Eget arrangement for 4 og 5 trinn  der som elevene  er med på bestemmer tema. Vil du være med å 

arrangere? Meld deg på til lutvannskolefauleder@gmail.com  
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Kjøring til skolen 

Vi minner om at det  ikke lov til å kjøre inn på skolens parkeringsplass for å sette av barn om morgenen! Eleven må 

eventuelt settes av i rundkjøringen ovenfor skolen. Dette er grunnet trafikksikkerhet og kapasitet på 

parkeringsplassen. Generelt oppfordres elever til å gå til skolen! 

Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir en god start på 

skoledagen ☺ 

God jul og God nytt år! 

 

 Beklageligvis falt følgende info fra1.  faunytt ut. 

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 

 
 

Vennlig hilsen alle oss i FAU 

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

