
 
 
 

                    10.10.2018 

 

Referat for faumøte den 10.10.2018 

 
Tilstede 1. trinn,2. trinn, 3.trinn, 5 trinn og 6. trinn 

Frafall: 4. trinn og 7. trinn 

Rektor Svein Pillgram Hansen under sak 3 

Gjest invitert av rektor: Sidra mor på 2 trinn 

Sted: personalrommet 2. etasje Lutvann Skole. 

Tid : 1900 -2030 

Årsmøte kl 1800- 1900. Se egen protokoll 

: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: innkalling og saksliste tatt til orientering. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat blir ettersendt. Tatt til orientering. 

 

3. Informasjon og dialog med rektor Svein Pillgram 

Hansen 

 

Rektor informerte om solidaritetsuken som er i uke 46. 

Tema er barn på flukt. Rektor inviterte 

faurepresentanter til et planlegningsmøte kl. 1600 på 

mandag den 15. oktober. Sara fra 3. trinn kan stille. 

Lutvann skole planlegger å reise til Hudøy første uken i 

juni. Rektor søker om midler og tidspunkt for opphold. 



Rektor kaller inn fau til et planleggingsmøte om Hudøy 

sammen med lærere ved anledning.  

Foreldre ga rektor tilbakemelding om at dusjen har 

kaldt vann. Barna gruer seg til å dusje. Rektor inviterer 

undervisningsbygg til befaring (dusj?!) Det er nå 

oppstart av oppussing på skolen. Dette inkluderer ikke 

doer. Vegger skal bla males. Det er ansatt en ny 

uteskolekordinator i forbindelse med at Djamel har 

permisjon. 

Rektor inviterte Sidra mor på 2. trinn. Hun kom med bla 

innspill i forholdet mellom barn, lærer og foreldre. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

4. valg 
 

Skolemiljøutvalg: 

representanter: 

Krzysztof Bosko 2. trinn   

Marius Hofstad 6.trinn   

 vara: Sara Ghassemi Teigen 3. trinn  

 

AKS - Forum   

Sara Ghassemi Teigen 3. trinn   

Sidra mor 2. trinn   

Vara Marius Hofstad 6. trinn   

Leder sender e-post til Maren for å høre om hun 

fortsatt stiller til AKS. Forum 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

5. oppsummering –nettvettsmøte 



Det var godt oppmøte med mange foreldre og barn. 

Foredragsholder ga god informasjon både til foreldre 

og barn. I etterkant av møtet har både skolen og 

foreldre kommet med gode tilbakemeldinger. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

6. Eventuelt  

Det ble delt ut informasjon om Grønn festival på 

Ellingsrud den 20. oktober som tips til aktivitet i 

helgen. 

 

Referent :Krzystof Bosko 


