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TILBAKE TIL GULT NIVÅ 

Etter en lang periode med mindre kohorter og strenge rammer, er vi 

endelig tilbake på gult nivå fra og med 10.mai. Det betyr lengre 

åpningstider på AKS, men fortsatt forsterkede tiltak for å redusere 

direkte kontakt mellom elevene. Ledelsen og alle ansatte på skolen har 

gang på gang vist hvordan de omstrukturer skolehverdagen og tilpasser 

seg alle krav som kommer. All honnør til dem! 

 

17.MAI VED LUSETJERN SKOLE 

Skolen har sendt ut informasjon om hvordan 17.mai markeres ved 

Lusetjern skole i år. Vi som foreldregruppe bidrar med boller og is 

12.mai. Bollene er fra Holmlia Kulturkafé. I tillegg har vi laget en 17.mai-

bingo som dere kan benytte dere av på selve dagen. Den sendes hjem 

som ranselpost og via skolemelding. 

IPAD SOM PEDAGOGISK VERKTØY 

I samarbeidet med skolen har FAU bedt foreldregruppen om innspill på 

bruken av iPad i skole – og leksesammenheng. Tilbakemeldingene vi 

fikk står i samsvar med hverandre, og det er mange som er bekymret for 

utviklingen av håndskriften til barna våre. FAU vil nå sammenstille 

tilbakemeldingene og oversende det skolen som, i disse dager, har sin 

årlige evalueringsprosess. 

FAU HAR FÅTT TILDELT MIDLER 

Tidligere i år søkte FAU Oslo sør-satsingen om frivillighetsmidler, og vi 

har blitt tildelt 25 000,- til gjennomføring av Førskoleklubb og 

Klesbyttemarked. Vi krysser fingrene for grønt nivå til høsten, slik at 

aktivitetene kan gjennomføres som ønsket. 

FØRSKOLEKLUBB 

Det ser ut til at vi får gjennomført et treff før sommeren med 2015-

kullet. Skolen har laget et godt utgangspunkt for oppdeling av de nye 

førsteklassingene. FAU lager et invitasjonsbrev til elevene og deres 

foresatte, og har navneleker og andre aktiviteter. 

 

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 

  

 

 

17.MAI VIDEO 
Se opp for video. 

 

 

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 felleskapet ved Lusetjern 

skole. 

Til høsten har du anledning til 

melde deg som klassekontakt, vara 

eller som representant/vara i FAU 

(Foreldrerådets Arbeidsutvalg).  

Vervene velges på klassenes 

foreldremøter. 

Sammen, og dess fler vi er, kan vi 

gjøre en forskjell 😊 
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