
 

Referat av FAU-møte ved Linderud skole - 06.01.20 

Møtetid: 06.01.20 kl.18.00 
Sted: Personalrommet, Linderud skole 
Referent: Selma Jugo 
 

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent.  

✔ Årshjul er nå oppdatert  

✔ Kontonummeret til FAU er underveis. Info på Brønnøysundregistret måtte oppdateres først 

✔ Lysfest ved Linderud senter gikk bra. Mange barn som møtte opp. 

✔ Det ble drøftet manglende påkledning av barna ved AKS, samt bruk av skjermtid i spisepause. 

Rektor anbefaler at dette tas opp med hver enkel lærer/gruppe 

Klasselister: på bakgrunn av at det fortsatt er utfordringer knyttet til klasseliste tilgang foreslår rektor 

at en representant fra styret kommer og henter dem på skolen  

 

Informasjon fra rektor 

● Skolen har fått gjennomslag for søknad om kameraovervåkning ute. Det ble gjennomført et 
befaringsmøte med firma som har fått oppdraget. De har god erfaring med 
overvåkningssystemer og er løsningsorienterte.  
  

● Det har vært 4 ruteknusing i desember i tillegg til en vindussprekk.  
 

● Når det gjelder spørsmål om dårlig /manglende belysning i skoleområdet er det 
Undervisningsbygg som har ansvar for å ordne dette. Dette har blitt meldt tidligere og skal 
følges opp av rektor. 
 

● Hele skolen blir malt innvendig. Skolen pusses ikke opp utvendig pga at den ble vurdert som 
verneverdig bygg. 
 

● Skolen jobber med revidering av Strategisk plan som skal godkjennes av Utdanningsetaten. 
Strategisk plan legges ut på skolens hjemmeside når den er godkjent av Driftsstyret. 
Nasjonalprøver og elevundersøkelser er måleparameter og er en viktig del av Strategisk plan.  
 

● Foreldre oppfordres til å kontakte lærere ved behov. De har satt at mye tid utenom 
undervisningstiden til skole-hjem samarbeid. 

Informasjon fra FAU styret 

● Styreleder informerte om revidering/endring av i Årshjulet knyttet til tidspunkt for årsmøte. 
Endringen ble godkjent av FAU. 

● Styret informerte om at søknadsfrist for å søke om frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke er 
28.02.20. Det ble foreslått at det søkes om midler til sosiale tiltak på skolen til hver klasse.  

● Skoleball er 30.01.20. Kontaktperson er Anne Gro Isaksen. 7. trinns foreldre er ansvarlige for 
å stå vakt i samarbeid med skolen.  


