
Referat fra FAU møtet ved Linderud skole

 

Møtetid: 03.02.2020 klokken 18:00
Sted: Personalrommet Linderud skole
Referent: Tonje Jarum Holm

Referat fra januar ble godkjent uten kommentar. 

Rektors kvarter

 Rektor snakket om skolens budsjettsforslag for neste år. Hun sender 
skrivet til FAU så det blir lagt med som vedlegg til referatet her. Kapittel 7 
er vårt område som Linderud skal jobbe med.

 Rektor snakket overordnet om skolens strategiske plan. Hun viste også et 
strategisk kart på overhead med bestillingen fra Byrådet for perioden 
2020-2023.Dette kartet viser områdene som skolen skal jobbe med. 
Strategisk plan ligger tilgjengelig på Linderud skoles hjemmeside under 
«Om skolen».

 Før var det obligatorisk med skriftlige prøver hvor man ser hvordan hver 
enkelt elev ligger an i forhold til fagutvikling. Dette er nå valgfritt. Dette er
noe som blir tatt opp ved utviklingssamtale med lærer elev og foresatt. 
Og vi som forelder får innblikk i hvordan våre barn ligger an. Hva ønsker vi
som foreldre? Rektor vil gjerne ha innspill fra FAU hva vi ønsker. 

 Inspektørene for 5-7 trinn Lars og Erik legger frem forslag til nasjonale 
prøver ved neste FAU møte.

Informasjon fra styret
 Det har vært driftsstyremøte 15 januar. Det har blitt valgt ny 

driftsstyreleder. Skolemiljøutvalget (SMU) for skoleåret 2019/20 er fortsatt
ikke konstituert, da ikke alle medlemmene er på plass. Bl.a. mangler 
elevrådsrepresentant. 

 I uke 7 er det LFD (Linderud fest i dalen). Tema i år er «Min skole, mitt 
ansvar» 1 – 4 trinn skal ha kunstprosjekt med utstilling, mens 5-10 trinn 
skal ha underholdning på scenen og forskjellige kurs.
 

 Det skal fortsette og være vakthold når det er LFD. Dette fungerte bra i 
fjor og vil opprettholdes i år også da dette viste seg å ha positiv effekt. 

 Det brukes mye vikarer på Linderud skole. Flere av foreldrene er 
frustrerte, og barna har lite fokus på skolen siden de bare har vikarer. 
Dette er også en sak å ta opp på foreldremøter. FAU råder foreldrene til å 



sende skriftlig klage på e-post til inspektøren på trinnet dersom bruk av 
vikarer går ut over barnas trivsel og læring. Sett kontaktlærer, 
assisterende rektor og FAU på kopi. Skolen har også en offisiell e-post 
adresse på Linderud skoles nettside som kan brukes for epost til skolen. 
Informasjonen ligger under «kontakt oss» på skolens nettside.

 1 – 4 trinn får tilbud om leksehjelp på AKS hver mandag etter skolen. 

 AKS lederen ble bedt om å komme på FAU møtet i dag, men hadde ikke 
mulighet til å komme. FAU ønsker å få AKS leder til å komme på et senere
møte. 

 FAU Linderud skoles venner har fått Vipps og kontonumme på plass, og 
styret skal i februar søke om støtte fra Bydel Bjerke til 17. mai 
arrangementet som skal holdes av 5 trinn i tillegg til penger til andre 
sosiale tiltak på skolen. 

 17 mai komiten vil gjerne ha hjelp av foreldre på andre trinn dersom noen 
har anledning til å stille opp. Spesielt bes det om gaver til lotteriet og 
premier til lykkehjulet. Ta kontakt med FAU styret på 
faulinderudskole@gmail.com så vil de videreformidle kontakt til 17.mai 
komiteen.  

Eventuelt / Diskusjon i plenum
 7 trinn synes skolen har for mye fokus på sukkerforbruk og koseturer for 

elevene (kinotur/film). Dette pga bl.a. god oppførsel fra elevene. Dersom 
foreldre opplever at skolens belønninger går ut over rutiner og regler satt 
av foreldre for barna, bør foreldrene ta det opp på foreldremøter eller 
snakke med kontaktlærer.om det er mulig å finne andre belønninger for 
barna i skolesammenheng. 

 Det er fortsatt ikke alle FAU representanter som har fått klasselister. FAU 
styret sørger for at alle trinn får dette innen neste FAU møte i mars. 

 Det er fortsatt ledige plasser på ICDP kurs. Dette er gratis 
foreldreveiledning som holdes på Veitvet. Meld dere på eller tips foreldre 
som ha behov for hjelp og støtte. 

 FAU har fått nøkler til et rom på skolen der utstyret til FAU er oppbevart. 
Dette er i hovedsak ting som brukes på 17. mai, som Lykkehjul og 
poppkornmaskin. Det er behov for en opprydding og styret vil engasjere 
en dugnad i samarbeid med 17.mai komiteen. 

Gruppearbeid utgikk på grunn av for liten tid. 
Møtet ble avsluttet 19:30
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