
Referat FAU møte 30.08.18 

1. Innkalling/godkjenning av referat/valg av referent. /Godkjent 

2. Informasjon fra skolen. 

Rektor informerer ang 40års jubileumet 13.September. Invitasjon kan og programmet ligger på skolens 

hjemmeside. Aks er åpent hele dagen for 1-4klasse.  Kl12-1250 skole. Skjønnhaug genserne skal være på. 

Obligatorisk oppmøte. Drikke til egen familie(dette er også skrevet på invitasjon) 

Ranveig lager ranselpost. Foreldremøtene: Læreren tar kontakt med hver klassekontakt. 

Hver klassekontakt stiller for hver klasse. Det er 2år for hver klassekontakt, samt FAU leder. På hvert 

klassemøte vil det bli en sosial aktivitet,slik at foreldrene kan bli bedre kjent. 

Feiringer av bursdager på skole skal være likt for alle. Kun flagg og bursdags sang. 

Aktivitetene ute i hver storefri er nye, 4aktiviteter i uken og dette skal gå over 6uker. 

 Aktivitetsskolen 1-4 klasse fritt frem for å være med. 4-7 klasse på aktiviteter på Lindeberg fritidsklubb. 

Vi foreldre ønsker loggføring på de barna som da er med der, slik at vi vet de er der.  

Skoleveien: Assistenter 3stk vil være langs veien på slutten av dagen.Helt hjem eller delvis hjem.Tryggere 

vei mandag-tirsdag. 

3. Trafikk reg.appen: 1-2 klasse pluss 7 klasse. Kommer og informerer på foreldremøte. Her skal man 

velge kode,info brev.samtykke brev kommer på ranselpost og portalen. Registreringen vil skje 10.Sept. 

De kommer også på AKS 10september.  

4. Facebook admin. Liiam tar seg av den. Natteravner/organisering. Dette tas opp på foreldremøte.   

a. Bruktmarked (Ranveig)  

b.17mai (Rita)  

c.Temakvelden (Farrukh)Ansvarlig for temakvelden.Tar kontakt med Stovner politiet for foredrag. 

Temakveld før jul.Tone og Manisha tar seg av neste temakveld. 

Det er også et ønske å invitere foreldre til en sosial kveld med kaffe/kaker.FAU åpent hus er til forslag. 

Hensikten med det er å bli bedre kjent med hverandre, sine kladde kontakter samt ha en arena for å ytre 

sine meninger og ideer. FAU leder (Farrukh) jobber vidre med dette. 

 


