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FAU på Lutvann skole 2017/2018 

Oppdatert 15.05.2018 

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 vara Cecilie Nøttestad 
1.trinn repr Gulala Mohamad Karim   

    
    

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 

 

17. mai 2018 

Etter flaggheisingen kl. 08.00 og før elevene tar T- banen til byen for å gå i skoletoget inviterer FAU og skolen også i 

år alle elever, søsken, foreldre og lærere til en lett 17. mai – frokost. Arrangementet på ettermiddagen går på 

tradisjonelt vis med start kl. 14.30. 5. trinn har ansvaret. 

Sommeravslutninger 

Følgende datoer er satt av til sommeravslutninger på trinnene:  

7. trinn har avslutning 19. juni.  

1. trinn: 20.06, 
2. trinn: 12.06, 
3. trinn: 20.06, 
4. trinn: 11.06 
5. trinn, 18.06, 
6. trinn 11.06, 
Blåklokke 14.06 
 

 

 



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 ☺ 

 

Skolehagen – arbeidsgruppe  

Lutvann skole, fau og Dr. Decichens grønne torg har startet et samarbeid for å sette i stand skolehagen 

Første trinn  på AKS har sådd frø og er jevnlig nede i drivhuset og følger med utviklingen av plantene. Skolehagen 

er i ferd med å bli klargjort for å sette ut pallekarmer. Fau starter nå opp en arbeidsgruppe der foreldre  på skolen 

inviteres til å bli med. Vil du bli med kan du møte  opp utenfor skolehagen søndag den 20. mai kl 12. 

Grønne midler Bydel Alna 

Bydel Alna ønsker å støtte miljøtiltak og aktiviteter som bidrar til økt miljøengasjement i bydelen.  Organisasjoner 
kan søke om tilskudd til små eller større prosjekter utenom organisasjonens vanlige aktiviteter. 

Eksempeler på dette kan være opplysningsarbeid, dyrkingsprosjekter, grønne tak, arrangement av kurs og 
verksteder, og prosjekter som fremmer miljøvennlig transport, miljøvennlig handel og reduksjon av forbruk og 
avfall. 

Det er satt av 100.000 kroner til grønne midler. 

Fau har  søkt om utstyr til å starte opp skolehagen og fått innvilget 10 000 kr. 

Begrunnelsen for tilskudd: 

"Tiltaket skaper miljøengasjement og skolehagen kan bli et sosialt møtested. Søker har gjennomførbare planer som 

kan engasjere både foreldre og barn. Tiltaket bør støttes 100%.» 

Natteravn på Trosterud 

Foreldre på Haugerud skole har tatt initiativ til for Natteravnvandringer utover våren. Oppmøte er utenfor 
Haugerud ungd. skole kl 21, vandringen varer til 23.30.  
Alle er hjertelig velkommen til å være med! 
 

Datoer for vandringer frem til sommeren er: 

Lørdag 19. mai  

Lørdag 26. mai  

Lørdag 2. juni  

Lørdag 9. juni  

Lørdag 16. juni 

 

 Til slutt! En solfylt formiddag i slutten av mars fikk skolen besøk av finsk skole. Les mer på neste 

siden. Vi ønsker dere en god 17. mai! 

 

Vennlig hilsen alle oss i FAU 


