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FN-DAGEN TORSDAG 21.OKTOBER 

Skolen planlegger et flott opplegg med elevene med fokus på mangfold, 

stolthet og VI på Lusetjern. Foresatte inviteres til et opplegg på skolens 

område som er felles for alle elevene. Deretter går alle trinnvis, for å spise og 

hygge seg. Foresatte oppfordres til å ha med mat, og helst mat som er typisk 

for det landet/de landene elevens slekt kommer fra. Vi skal feire skolens 

mangfold. Det kommer mer informasjon om dette fra FAU rett over høstferien. 

SELVTESTING 

Hurra for at samfunnet er åpnet igjen! Skal det fortsette slik må vi alle bidra 

med det vi kan, så vi minner om at alle elever gjennomfører selvtesting tirsdag 

og fredag, også i høstferien 😊 Testteamet er på skolen hver fredag fra 08-11 

dersom noen har behov for veiledning. 

TORSDAGSSAMTALEN OG FLERE GODE TILTAK 

Nytt på ukeplanen på alle trinn er torsdagssamtalen. Vi foresatte oppfordres 

til å sette av en liten hyggelig stund med barna våre for å snakke om uka og 

hva de har gjort og lært. Frokostklubben med frokost og leksehjelp gir elevene 

på mellomtrinnet en rolig og positiv start på dagen. MITT VALG og 

elevsamtaler er nå timeplanfestet for å styrke skolens arbeid med elevenes 

trivsel, trygghet og skolemiljø. Vi i FAU heier på skolen og støtter helhjertet 

tiltakene. 

KLESBYTTEMARKED 

6. november er det ENDELIG klart for årets event. FAU inviterer alle, store og 

små, til Klesbyttemarkedet i samlingssalen på Holmlia skole. Konseptet er 

enkelt, sosialt og miljøvennlig. Rydd opp i klesskapene og bytt ut det som ikke 

lenger brukes og få nye favoritter i retur samtidig som du sparer miljøet! Vi tar 

imot rene, hele og pent brukte klær, sko, belter, bagger, vesker, gardiner, 

duker, sengetøy og yttertøy (særlig vintertøy!). Det blir selvfølgelig også kafé, 

så inviter venner, familie og naboer til en hyggelig, sosial og miljøvennlig 

lørdag😊  

God høstferie :) 

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 

 

 

 

 

 

  

Lyst til å gjøre noe 
ekstra for en grønnere 

hverdag?  

Bli med som frivillig på 

Klesbyttemarkedet 6.november! Vi 

trenger kakebakere, riggere, ryddere og 

generelt positive og blide folk til å få 

markedet til å bli en hyggelig og sosial 

møteplass for lokalmiljøet. Bli med på 

laget og send en epost til 

lusetjernfau@gmail.com 😊 
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