
 

 

 

FAU-NYTT MAI 2021 

 
 

Hei alle sammen. 
 
Denne tiden vi lever i nå er utfordrende for mange. Spesielt når vi bor i den mest berørte bydelen i Oslo.  
Det er mange smittevernregler som vi må forholde oss til, for både barn og voksne. 
 
Vi i FAU har fått gjennomført digitale møter på Teams ca. en gang i måneden.  
Vi håper på, når vi begynner på et nytt skoleår, at vi kan komme sterkere tilbake,  
og at vi da kan gjennomføre de tradisjonelle arrangementene vi har på Lutvann skole.  
 
 
17. Mai feiring 
 

I år har KFU-Oslo jobbet med forslag til en alternativ 17. mai feiring.  
På skolens hjemmeside ligger det en link til KFU`s forslag. I FAU har vi gått gjennom flere alternativer for 
feiring av 17. mai på Lutvann Skole. Det har vist seg å være veldig vanskelig å gjennomføre noe som 
opprettholder smittevernreglene. Vi vil at dere skal vite at vi har hatt ønske å få i gang noe som er trivelig 
og minnerikt for barna våre. Vi har hatt idemyldring, og det har også kommet inn forslag til oss.  
 
Vi har dessverre måtte innse at det ikke blir noe 17.mai feiring på Lutvann i år.  
Alt er uforutsigbart og vanskelig å gjennomføre med dagens smittevernregler og røde nivå på skolen. 
 
Vi ønsker at alle får en fin og trygg dag med sin familie og sin kohort.  
 

Vi får tenke positivt og håpe på et spektakulært comeback neste år        
 
 
Skolehagen 
 

FAU ved skolehagegruppen har søkt om grønne midler i bydel Alna.  
Vi ønsker foreldre som ønsker å bidra med dugnad i skolehagen. 
 
Prosjektet "Dyrkingsglede og sosialt i skolehagen" vil bestå av en serie av 4 arrangementer for alle som 
ønsker å delta, med tilknytning til Lutvann skole. Elever og deres familier, lærere og andre ansatte ved 
skolen ønskes velkomne. Før sommeren blir det så- og dyrkingsdager, i september og oktober blir det 
høste- og lukedager. Barnas aktiviteter og læring vil stå i sentrum, samtidig som søsken og foreldre og 
skoleansatte vil inviteres til å ta del. Barna skal få være med på å så frø og planter, ta opp grønnsaker og 
bær og luke. Prosjektet skal bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt. I skolehagen vil 
barna få erfaringer og utvikle gode holdninger til bærekraft og miljø gjennom å samhandle med naturen. 
Skolehagen skal være et sosialt møtested og læringsarena, øke naturglede, gi 
mestringsopplevelser, fremme fysisk aktivitet og bedre helse.  
 
Ta gjerne kontakt med Helen Svensson på: hbmsvensson@gmail.com for mer info.  
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Parkering og kjøring til skolen 
 

Det er veldig viktig at barna våre har en trygg skolevei.  
Kjører du barnet til skolen skal du slippe av barnet på snuplassen på oversiden av skolen. 
Skolens parkeringsplass skal ikke brukes da den er forbeholdt skolens ansatte og taxi som slipper av elever. 
 
Følger du barnet ditt til skolen er det fint om du ser til at bilister overholder reglene ved 
fotgjengerovergangen, da mange enten ikke bryr seg, har dårlig tid eller av andre grunner ikke stopper. 

 
Nettvettkurs 
 

Det jobbes med et kurs om nettvett i regi av Barnevakten som kommer utpå senhøsten, mer info om dette 
kommer senere.  

 
Trosterudklubben 
 

Trosterudklubben har et ønske om samarbeid med skolen. Det vil i løpet av mai bli avholdt møte med 
representant fra Trosterudklubben. Vi gleder oss til dette og regner med at dette vil bidra positivt til 
skolemiljøet. 

 
Frivillighetsmidler / FN-Dagen 
 

Det har blitt sendt inn søknad om frivillighetsmidler, der vi ønsker å gjøre en ekstra markering på FN-dagen, 
da det ikke har vært noen av våre årlige arrangementer det siste året.  
Så vi håper at ekstra midler vil gjøre enda mer stas på FN-dagen på Lutvann skole. 

 
Foreldremøter 
 

Det blir i disse dager avholdt digitale foreldremøter. Husk å delta. 

 
Sommeravslutning 
 

Nå begynner sommeren å nærme seg og vi kan begynne å tenke på å gi barna en koselig avslutning på 
skoleåret. Har dere forslag til en avslutning for barna, kontakt deres FAU-klassekontakt og organiser noe 
sammen.  
 
Husk at alle foreldrene på trinnet må bidra og at det ikke bare er de to foreldrene som er i FAU som står 
for dette. De er deres kontakt inn mot skolen, men vi er alle ansvarlige for at barna våre skal ha det fint 
igjennom skoleåret. Det være seg arrangementer eller andre eventer som skal gjennomføres. Dette 
arbeidet starter allerede på planleggingsstadiet og ikke dagen det skal gjennomføres. Vi trenger derfor 
foreldre som engasjerer seg tidlig i prosessen.  
 
Vi har alle en hektisk hverdag, så vi må alle bidra og samarbeide for at barna våre skal ha det bra; 
og ha en trygg, sikker, lærerik og ikke minst morsom skolehverdag!!  
 
 

Vi håper alle har det bra og ønsker dere alle en god og lysere tid fremover        

 
Med vennlig hilsen  
FAU på Lutvann skole 


