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VEL OVERSTÅTT 17.MAI 
Til tross for Pandemi og pøsregn ble det 17. mai feiring i år også. Skolen hadde 

planlagt et alternativ opplegg og FAU sørget for boller og is. Både barn, lærere 

og foreldre har gitt positive tilbakemeldinger på årets feiring, men neste år 

satser vi på rekordoppslutning i barnetoget i byen! 

NYHETER FOR HØSTEN 2021 

Før skoleferien begynner har ledelsen ved Lusetjern kommet med et eget skriv 

til alle med samlet informasjon for høst semesteret. Noen lærere slutter, andre 

begynner og det blir enkelte endringer i drift og rutiner. Av nye elementer kan 

vi nevne at alle klasser vil starte kl 08.30 og at det jobbes med et opplegg med 

leksehjelp med bistand fra kontaktlærer.  

GJENGLEMTE KLÆR 
Mange har etterlyst klær dette skoleåret. På grunn av Korona restriksjoner har 

det vært begrenset muligheter for foreldre til å gjennomgå «glemmekassa». Vi 

kan betrygge dere med at ingenting blir kastet og det vil bli mulighet til å 

komme å se etter det dere savner. Mer informasjon om når kommer. 

UTEOMRÅDENE 
FAU samarbeider med skolemiljøutvalget (SMU) om å utbedre uteområdene 

på skolen. FAU har ansvaret for å innhente anbud og stå for søknad om 

midler. Neste trinn nå er å innhente tilbud fra ulike aktører med forslag og 

pris for utbyggingen. Vi holder dere oppdatert. 

INNBYGGERINITIATIV 

Vi i FAU vet at det er barn som trenger hjelp som ikke får det. Det gjelder på 

Lusetjern skole, på andre skoler i Søndre Nordstrand og i Oslo. Derfor har vi 

laget et innbyggerinitiativ for å få bedre hjelp og støtte til barn og unge på 

Holmlia og andre steder i Oslo som sliter. Særlig opplever vi at det er få tilbud 

til barn i risikosonen som går i 5. til 7. klasse på barneskolen. For at et 

innbyggerinitiativ skal behandles av bystyret må det være skrevet under av 

minst 300 personer. Jo flere signaturer, jo sterkere står saken. Skolen er kjent 

med og setter pris på dette initiativet. Vi setter stor pris på om du vil signere 

og dele vår sak: https://minsak.no/sak/2388 

 

 

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.  

Kontakt oss på:  

lusetjernfau@gmail.com 

  

 

 

 

 

Med ønske om en 

solrik og 

avslappende 

sommer 
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