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Det nye skoleåret er godt i gang og FAU har rukket å gjennomføre to 
møter. Det er en veldig engasjert gjeng som har påtatt seg FAU-vervene 

med et ønske om godt samarbeid med skolen. 

Ledelsens hjørne – en representant fra skoleledelsen deltar på deler av møtet. 

Ass.rektor Bente Haugland var til stede og presenterte skolens verdiarbeid og skolens plan for et 
trygt og godt skolemiljø. 
Skolen har revidert deres pedagogiske plattform som kalles Den gode timen. Det samme gjelder  
Plan for et trygt og godt skolemiljø og jobber forebyggende for at elever skal ha det bra.  
FAU vil i tiden fremover trekke frem relevante punkter fra disse planene som det er viktig at vi som 
foreldregruppe har eierskap til. 
 
Grunnskolen har fått nye læreplaner (Fagfornyelsen) og det introduseres når tre tverrfaglige temaer:  

• demokrati og medborgerskap 

• bærekraftig utvikling 

• folkehelse og livsmestring 
Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene der de er en sentral 

del av kompetansen i faget. Skolen har startet med temaet livsmestring og det å ta ansvar for seg selv 

og være stolt av seg selv. Det jobbes blant annet med psykologisk førstehjelp.  

I løpet av skolestart har skolen undersøkt konfliktfylte situasjoner som har vært knyttet til en lek med 

sjef og tjenere. Dette har resultert i uheldige fysiske handlinger. Det er ønskelig med et samarbeid 

med foreldrene hvor barna må øve på å ta egne valg og si nei til å være med på slike ting. Ta en prat 

med barnet ditt og si fra til skolen om slike leker fortsetter.  

Seansen med ledelsen ble avsluttet med et kort gruppearbeid om hva kan foreldre gjøre for å bidra 

til bra skole. Utdrag av punkter fra gruppearbeidet: 

• Følge med på hva barna gjør, også på nettet. 

• Blir kjent med andre foreldre og bidra til at alle deltar.  

• Foreldre er viktig for omdømmet. Fortelle de gode historiene utad, men ta problemene 

internt.  

• Engasjerer seg som foreldre og deltar på møter og andre arrangementer. 

• Jobbe videre med hvordan vi klarer å inkludere de som aldri deltar (bursdager, sosiale 

samlinger og aktiviteter). Forsøke å finne ut årsakene og tersklene.  

• Samarbeid om å forberede foreldremøte 

• FAU kan arrangere temakvelder for å forsterke det skolen gjør.  

Send oss gjerne flere innspill på hvordan foreldre kan bidra positivt i utviklingen av Lusetjern skole: 

lusetjernfau@gmail.com 

FAU vil gjerne ha innspill fra 

foreldrene til saker som 

burde vært oppe til diskusjon 

både internt i FAU og mellom 

FAU og skolen. Kontakt oss 

derfor på: 

lusetjernfau@gmail.com  

 

http://solfridraknes.no/
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Barnevakten.no: Barnevakten.no formidler informasjon og oppmuntrer 

foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag. I samarbeid med skolen har FAU har invitert 

dem til skolen for å holde foredrag for foreldre med elever på 1. og 4.trinn. Mer informasjon kommer 

i egen invitasjon. 

Førskoleklubb 

FAU ønsker å arrangere førskoleklubb eller leketreff for nye førsteklassinger som skal begynne i 2021, 
dette for å bidra til at barn blir kjent før skolestart. Mer informasjon kommer. 

 

Behov for tolk? Er det foreldre som har behov for tolk eller trenger å få oversatt viktige 

dokumenter skolen sender ut, så ta kontakt med kontaktlærer. 

http://www.barnevakten.no/

