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AKTIVT FAU OGSÅ I KORONATID 

Med økende smitte i samfunnet og strengere restriksjoner blir det å møtes 

fysisk vanskelig. 3. november hadde FAU sitt første digitale møte, og 

engasjement og fremdrift i arbeidet er fortsatt på topp. Her kommer kort info 

om noen av det viktigste sakene FAU har vært opptatt av i høst:  

FØRSKOLEKLUBB 

FAU er i samarbeid med skolen godt i gang med å planlegge et nytt tilbud for 

neste års skolestartere. Førskoleklubben starter opp i januar i forbindelse med 

skolens besøksdag. Målet er å lage flere møtepunkter med forskjellige 

aktiviteter i løpet av våren som kan bidra til å trygge barn og voksne i 

forbindelse med skolestart på Lusetjern skole. 

PLAN FOR TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ 

Skolen er i en viktig prosess med å revidere skolens plan for trygt og godt 

skolemiljø. FAU har fått muligheten til å gi innspill og har hatt planen oppe til 

diskusjon på flere møter både i FAU og med ledelsen. I hovedsak handler 

revideringen om å rydde, tydeliggjøre rutiner og konkretisere hvordan man 

jobber for at alle elever skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø. Vi jobber 

også med å konkretisere FAU og foresatte sin rolle i det å jobbe for et trygt og 

godt skolemiljø for ungene våre på Lusetjern skole.  

BARNEVAKTEN.NO 

19 . november vil elever og foresatte på 4. trinn få besøk av Barnevakten for å 
få mer kunnskap om nettbruk og nettvett og utfordringer knyttet til sosiale 

medier etc. For å sikre at alle elevene får dette tilbudet vil de møte 

foredragsholder i skoletiden, mens foresatte får delta digitalt på kveldstid. Det 

planegges også et digitalt opplegg for foresatte på 1. 3. trinn. Dette tilbudet er 

et samarbeid mellom skolen og FAU og vi tar sikte på å arrangere dette årlig.  

KORONA OG SMITTEVERN 

Det er betryggende å høre fra skolen at de jobber proaktivt med smittevern, og 

informerer fortløpende når situasjonen endrer seg. Det er avgjørende at vi alle 

bidrar og FAU oppfordrer alle til å være nøye på smittevern hjemme også. 

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 

 

 

 

Husk smittevern 😊  

Vask hendene grundig og ofte. 

Hold god avstand. 

Hold deg hjemme hvis du er syk. 

 

 


