
 

Referat av FAU-møte ved Linderud skole -02.12.19 

Møtetid: 02.12.19 kl.18.00 
Sted: Personalrommet, Linderud skole 
Referent: Selma Jugo 
 

Rektor deltok ikke på dagens møte. 

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.  

✔ Trygghetsvandring hadde fokus på trygg skolevei og belysning i nærområdet. Positive 

tilbakemeldinger fra bydelen i forhold til dette, samt planer om å arrangere 

trygghetsvandring på våren 2020. 

✔ Uttalelse til Utredningsrapporten som handler om skolestruktur ved Linderud og Vollebekk 

skole er ferdigskrevet av FAU-styret. 

✔ Klasselister- enkelte trinn melder fortsatt utfordringer knyttet til klasseliste tilgang. FAU 

styret tar dette opp med skoleledelsen på vegne av alle representanter.  

✔ Årshjul er ikke oppdatert enda – Anne er på saken 

✔ Kontonummeret til FAU må opprettes før januar 2020- Anne og Selma ordner dette i løpet av 

desember. 

Info fra Beboermøte: ved uønskede hendelser ta kontakt med politiets forebyggende enhet på  

22 66 89 23. Telefonen er bemannet innen kl.23.00. Etter kl.23.00 ring akuttnummer 112 ved behov 

for øyeblikkelig hjelp. Politiet samarbeider med SALTO, Utekontakter ol. 

Informasjon fra FAU styret 

FAU har mottatt bekymringsmelding fra foreldre knyttet til bruk av mye skjermtid på skolen i 

spisepause. Enkelte barn blir forstyrret av dette og klarer ikke å spise og å se på TV samtidig.  

Foreldre bør undersøke dette med barna i forhold til hvor ofte de ser på TV, samt om det går utover 

matinntak.  

Skolen bør redegjøre for bruk av skjermtid med tanke på faglig-, samt sosial- og språkutvikling. 

Det formidles også bekymring i forhold til påkledning, spesielt barna som går på AKS. 

Ønskelig å invitere AKS leder på FAU møte i januar 2020.  

Det arrangeres Lysfest på Linderud Gård den 07.12.19 fra kl.15.00 til 18.00. 

Fra kl.18.00 til 19.00 blir det Lysfest i gangveien ved Linderud senter Der blir det korpsmusikk, 

bydelen tenner julegran og Linderud senter stiller med gavmilde nissejenter. 

I forbindelse med dette er det en del nisseposer som skal pakkes av frivillige og deles ut til barna. De 

som har anledning bes stille opp på fredag 06.12.19 i minst 2 timer på Bydelskontoret. Anne og Darija 

skal være på kontoret fra kl.10.00. 



Det rapporteres fortsatt om mye mobbing, diskriminering og rasisme på skolen.  Mye av dette 

foregår på sosiale medier. Små barn plages på vei til/fra skolen.  

Skolen klarer ikke å ta tak i det alene. Dette er felles ansvar og foreldre bør snakke med sine barn, 

samt rapportere uønskede hendelser.  

 

 

 

 

 

 


