
Referat av FAU-møte ved Linderud skole – 02.03.20

Møtetid: 02.03.20 kl.18.00
Sted: Personalrommet, Linderud skole
Referent: Selma Jugo

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent. 

Klasselister - gi beskjed til FAU ledelsen dersom dere fortsatt mangler 
klasselister.

Informasjon fra skolen ved inspektører fra ungdoms- om mellomtrinnet

 Resultater fra Nasjonalprøver i engelsk, lesing og matte ble presentert, i 
tillegg til forventet elevutvikling ved Linderud skole, se vedlagt dokument.

Ett av tiltakene skolen setter i gang er i forbindelse med Nasjonalprøver 
resultater er elevaktiv undervisning med fokus på språkutvikling. Flere lærer på 
skolen er kurset i dette og skal overføre kompetanse til andre lærere. 

Videre informerer skolen om at de fokuserer på lesing i revidert skoleplan. Dette 
trer i kraft snart og innebærer at alle lærere skal ha eierskap til skoleplanen. 

 Skolen informerte også om tiltakene som er iverksatt i forbindelse med 
Coronavirus utbruddet: 
- Styrker renhold av toaletter og dørhåndtak
-  Dispensere med Antibac på hvert trinn

Foresatte melder om behov for Antibac dispenser på AKS, samt ønske med 
styrket renhold på hele skolen.

Informasjon fra FAU styret

 Styret informerte om at det er søkt om frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke 
kr 80 000. Det vil bli fordelt på kr 8 000 per trinn hvis godkjent. I tillegg ble
det søkt om støtte fra bydelen -Nabolagsmidler. 

 Feiring av kvinnedagen 8.mars er på Stovner-alle er velkomne
 5. trinn hadde besøk av Forebyggende enhet fra Stovner politiet med fokus

på mobbing på sitt foreldremøte. De vurderer å ha et oppfølgingsmøte 
med «Nettpatruljen» som er politets forebyggende tjeneste på nett.

 Det er mulig å melde seg på ICDP kurs via appen «Ung i Bjerke»
 Info om diverse kurs med påmeldingsfrist for FAU/KFU ble sendt på mail av

FAU leder

Gruppearbeid: Barnetrinnet skulle utarbeide spørsmål som skal videresendes til 
AKS leder før neste FAU møte.


