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Foreldrerådsutvalget (FAU) på Lutvann skole 2020/2021 

Vi er godt i gang med skoleåret. Alle trinn har gjennomført foreldremøte før høstferien. På 

grunn av pandemien er alle arrangement i FAU -regi avlyst.   FAU har fast møtedag den siste 

onsdagen i måneden.  I høst ble det gjennomført et fysisk møte siste onsdagen i august og et 

fysisk møte siste onsdagen i oktober. Dette møtet ble utsatt til 25. november. 

 FAU er en frivillig organisasjon som har årsmøtet som øverste organ.  Årsmøtet er åpent for alle 

foreldre med barn på Lutvann skole og planlegges gjennomføres onsdag den 27. januar. 

Engasjerte foreldre på Lutvann skole 

Erfaring viser at foreldre som kjenner hverandre og er engasjert gir en bedre hverdag for barna. 

Vi er her for å støtte dere og vanligvis pleier vi å arrangere ulike arrangement for barna. I høst er 

alle arrangementer avlyst. Vi har søkt om grønne midler og frivillighetsmidler og fått dette av 

bydel Alna. 

Dette vil komme barna til gode og vi sender ut mer info om dette. 

Natteravn 

Det finnes en natteravngruppe som er ute og går på lørdager mellom kl 21 og 23. Du kan melde 

deg inn i gruppen «natteravnene Trosterud/Haugerud» på facebook 

Skøytegruppe 

På vinteren pleier en gruppe med foreldre lage skøyteis på fotballbanen på Lutvann skole. Vil du 

være med i gruppen kan du melde deg inn på Facebookgruppen «Skøytegruppa Lutvann» 

Kjøring til skolen 

Det er ikke lov å kjøre inn på skolens parkeringsplass for å sette av barn om morgenen!  Eleven 

må eventuelt settes av i rundkjøringen ovenfor skolen. Dette er veldig viktig på grunn av 

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. 

Fra 1. desember kommer et parkeringsselskap til å taue bort biler som står ulovlig på skolens 

parkeringsplass.  

 



Morgenvakt - Skole/hjem samarbeid under pandemien  

7.trinn står skolepatrulje ved fotgjengerovergangen hver dag. Det er mange biler som kjører fort. 

Kritisk tidspunkt er mellom 0800 og 0830. FAU ønsker at foreldre kan stå ved veien i nærheten 

av fotgjengerovergangen. Erfaring viser at biler senker farten med voksne til stede. 

Dette organiserer av FAU i samarbeid med skolen. Mer info kommer. 

Har dere spørsmål ta kontakt med oss! 

Med vennlig hilsen oss i 

Foreldrerådutvalget  (FAU) 

lutvannskolefauleder@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


