
NYTT SKOLEÅR

Velkommen til et nytt skoleår! Denne første måneden har 

gått fort, og FAU har rukket å ha et oppstartsmøte. Det var 

fortsatt noen trinn som ikke hadde avholdt valg, så vi håper 

på et fulltallig oppmøte ved neste møte. FAU vil fortsette 

det gode samarbeidet med skolen om saker som angår våre 

barn, og vi oppfordrer alle foreldre til å bli bedre kjent med 

hverandre. Bruk dette året til å bidra til et enda bedre 

læringsmiljø for elevene gjennom foreldredrevne 

aktiviteter.

MERÅPEN SKOLE 5.-7.TRINN

Vi er så heldige at vi har en engasjert skole som ønsker å 

utvikle tilbud for elevene våre. Sommerskolen for 5.-7.trinn 

var en suksess og tilbudet blir nå utvidet til et ukentlig 

tilbud for de eldste barna våre. Her vil elevene får være 

med på ulike kurs og aktiviteter i noen timer etter skoletid. 

Det vil også komme et tilbud i høstferien. Foreldre på 5.-

7.trinn har fått informasjon om dette på Skolemelding. 

NYE UTEOMRÅDER

Før sommeren skrev vi om oppgraderingen av 

skoleområdet. Her er de godt i gang og arbeidet skal 

ferdigstilles før jul. Det blir nye husker, lekestativ og

underlag i henhold til forskrifter.

FN-DAGEN 24.OKTOBER

Årets FN-dag avholdes 24.oktober og foresatte inviteres til 

felles feiring på ettermiddagen som tidligere. Foreldre har 

ansvaret for kaféen i klasserommene. Mer informasjon fra 

klassekontaktene kommer.

KLESBYTTEMARKED 29.OKTOBER

Hold av 29.oktober, da blir det klesbyttemarked for alle på 

Holmlia! Vi er avhengige av innlevering av klær og hjelp fra 

foreldre på selve dagen. Har du lyst til å være med å 

arrangere marked, så send en henvendelse til 

lusetjernfau@gmail.com

KONTAKT FAU

FAU vil gjerne ha innspill 

fra dere foresatte til saker 

som burde vært oppe til 

diskusjon både internt i 

FAU og mellom FAU og 

skolen. 

lusetjernfau@gmail.com

NYHETSBREV FRA FAU
SEPTEMBER 2022

VIL DU VÆRE MED OG 

GJØRE EN 

FORSKJELL?

Vi trenger alltid nye og 
aktive foreldre som vil 
være med og gjøre en 
innsats for barnas 
skolehverdag og for 
fellesskapet ved Lusetjern 
skole. 
Denne høsten har du 
anledning til å melde deg 
som klassekontakt, vara 
eller representant i FAU.

Husk at du kan også 
engasjere deg uten å ha et 
verv ☺

Sammen med ledelsen har 
vi fått til en del på 
Lusetjern skole de siste 
årene, og vi ønsker å 
fortsette arbeidet med alle 
foreldre på laget!
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