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FAU JOBBER GJENNOM PANDEMIEN 
Pandemien har satt en midlertidig stopp for enkelte arrangementer vi 
hadde planlagt. FAU møter og samarbeid med skolen prioriteres og vi 
jobber kontinuerlig for et godt samarbeid mellom skolen og elevenes 
foresatte og for at alle barna skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Ikke 
nøl med å ta kontakt om du har innspill til FAU sitt arbeid.  

NY SOSIALLÆRER 
Skolen har tilsatt en ny sosiallærer; Marit Søsveen. Hun er utdannet 
lærer, jobbet som inspektør og har lang erfaring med arbeid rundt 
sosial kompetanse hos barn. Sosiallærer vil være en sentral støttespiller 
om ditt barn opplever noen utfordringer med et trygt og godt 
læringsmiljø. Hun kan også kontaktes direkte ved behov. 

HVA GJØR DU OM DITT BARN STREVER ELLER IKKE 
TRIVES PÅ SKOLEN? 
Skolen er avhengig av tett kontakt og dialog med deg som foresatt om 
ditt barn strever med noe eller opplever å ikke ha det trygt på skolen. 
Det viktigste du gjør er å si fra til kontaktlærer. Kontaktinformasjon 
skal stå på ukeplanen som sendes ut hver uke. Man kan også ta direkte 
kontakt med sosiallærer eller ledelsen, som igjen vil drøfte med 
kontaktlærer og sosiallærer om veien videre. Noen saker løses med 
noen samtaler, mens andre situasjoner må arbeides med over lengre 
tid. Det utvikles da aktivitetsplaner med konkrete mål og tiltak, i dialog 
med deg som foresatt.  

ELEVUNDERSØKELSEN 2020 
Skolens ledelse har delt resultatene fra fjorårets elevundersøkelse med 
FAU. Resultatene brukes for å følge med på læringsmiljø. Overordnet 
er det mange bra tall ved skolen. Skolen ser nærmere på underliggende 
spørsmål og svar helt ned på klassenivå for å kartlegge og ta tak i 
utfordringer og forbedringsmuligheter. 

IDÉBANK 
Selv om vi ikke kan møtes inne, er det fin vinter ute som bør inspirere 
til uteaktiviteter. Hva med å låne skøyter og benytte seg av de flotte og 
trygge skøyteisene på Rosenholm skole eller i Nordskrenten 
borettslag? Eller hva med islyktlaging, aking, bål eller utefrokost? For 
de som liker best spill innendørs, hva med å invitere en barna ikke 
pleier å leke med til å «joine» spill? FAU jobber med en idébank med 
forslag til forskjellige aktiviteter for barna. Denne vil publiseres på 
FAU sin nettside etter hvert. 

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 

 

 

 

UTLÅNSENTRALEN ER ÅPEN 
Onsdag 3. februar åpnet 
utlånssentralen igjen. Her kan du 
låne vinterutstyr som ski, skøyter 
og ishockey utstyr. Mer 
informasjon kan du finne her: 
Utlånsssentralen (holmliasport.no) 

 

 

 


