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REFERAT 
 

FAU-MØTE 26. OKTOBER 2016 
 

 
Tid:  Onsdag 26. oktober kl. 18.00 
 
Sted:  Personalrommet Nordseter skole 
 
 
Referent: Mari-Anne Frøseth 
 

 
1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Godkjent 
 

2. Rektor informerer 
 
a) Juleball 10. trinn 
Årets juleball arrangeres torsdag 8. desember. Juleballet ved Nordseter er et 
hyggelig arrangement hvor lærere og de fleste elever på 10. trinn er tilstede. 
 
De uheldige episodene man har hatt i forbindelse med juleballet de senere 
årene har utelukkende funnet sted i limousiner etter ballet. Skolens ledelse 
fraråder at elever hentes av limousiner etter juleballet og håper foresatte 
følger opp dette. FAU støtter opp om ledelsens oppfordring. 
 
Skolens ledelse vurderer å forby limousiner tilgang til skolens område ved 
juleballets slutt. Dette for at området skal være tilgjengelig for foresatte som 
henter i privat bil. Det kommer nærmere informasjon om dette. FAU støtter et 
slikt forbud. 
 
b) Rehabilitering av Ungdomsskolen 
Rehabilitering av ungdomsskolen starter neste skoleår og vil vare i to år. 
Ungdomstrinnet skal da lokaliseres delvis i bygget til barnetrinnet og delvis 
ved gamle Nordstrand Videregående. 
 
Skolen har i hovedsak fått gjennomslag for sine ønsker i planprosessen. 
Skolen har hatt innvendinger rundt Utdanningsetatens krav om desentrale 
arbeidsplasser for lærere samt rundt bruk av transparente løsninger 
(transparens innebærer glassvegger i alle klasserom ut mot gangarealer). 
Man har funnet en tilfredsstillende løsning når det gjelder lærerarbeidsplasser. 
Begrunnelsen for skolens innvendinger mot transparens er de forstyrrelser 
man vil få i undervisningen gjennom fritt innsyn fra gangarealene samt av 
sikkerhetshensyn. Skolen aksepterer et kompromiss ved at veggene tredeles 
med fast vegg på nedre tredjedel og glass i de to øvre. Midterste tredjedel 
skal kunne dekkes med gardiner for å hindre innsyn.  
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Utdanningsforbundet og Vernetjenesten sentralt tar derimot saken videre som 
en prinsippsak i samarbeid med våre lokale representanter. De ønsker ikke 
transparente løsninger i skolebygg. 
 
c) Ny 1- 10 skole  
Rektor informerte også om hvilke tanker man har rundt den nye 1-10 skolen. I 
og med at barnetrinnet er nytt og uten forhistorie har man en unik mulighet til 
å skape en skole hvor behovet for fremtidens kompetanse står i fokus.  
 
Forskning viser at viktige egenskaper i yrkeslivet er evnen til samarbeid, 
kreativitet, dybdekunnskap samt evnen til helhetlig tekning. Skolen arbeider 
med å forme en felles retning hvor målsetningen er å gi elevene både den 
nødvendige kunnskapen samt utvikle de rette personlige egenskaper.  
 
 

3. Oppstart av barnetrinnet – informasjon 
 
Barnetrinnet består p.t av 2 klasser (som er delt i 3 grupper) på første trinn, to 
klasser på andre trinn og en tredjeklasse. De foresatte har etablert 
arbeidsgrupper innen ulike aktuelle områder og har fokus på å etablere 
tradisjoner. 
 
Skolen skal arrangerer en felles forestilling for barnetrinnet 15. desember. 
FAU har tatt initiativ til en foreldregruppe som står for matservering i denne 
forbindelse. 
 
Barnetrinnet har også besluttet å støtte opp om den etablerte 
solidaritetsaksjonen som ungdomsskolen har. Formen for barnetrinnets 
involvering er ennå ikke klar. 
 
Barnetrinnet vil også følge skolens tradisjon med julegudstjeneste siste 
skoledag før jul. Tiltaket baseres på frivillighet. AKS vil holde åpent for de som 
ikke ønsker å delta på julegudstjenesten. 
 
Skolens ledelse har et ønske om å begrense feiringer med is og kaker som er 
initiert av foresatte. Man ønsker at lærerne styrer denne type feiringer. Man 
ønsker derfor ikke at barn skal ta med is/kaker til skolen når de har bursdag. 
FAU støtter opp rundt en lærerstyring av denne type feiringer. 
 
 

4. 17. mai – hva skal bli Nordseters tradisjon 
Det er vedtatt at Nordseter skal gå i det lokale 17. mai-toget. Nordseter skal 
også etablere en tradisjon med å gå i bytoget på linje med de andre 
nordstrandskolene. Det tas også initiativ til et arrangement på skolen denne 
dagen i regi av foresatte på barnetrinnet. Det sendes invitasjoner til 
ungdomstrinnet.  
 
I forbindelse med bl.a. 17. mai er det ønske om at Nordseter får sin egen 
fane. En foresatt har tatt på seg ansvaret med å samarbeide med skolen om 
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dette. Dette vil nok ta noe tid så man regner ikke med å ha en egen fane klar 
til 17. mai 2017. Skolen satser heller på at fanen er klar i 2018. Da fyller 
skolen 50 år, noe som er en god anledning for en ny fane. 
 

5. Erfaringer og evaluering av natteravnordningen 

Klassekontaktene på 9. og 10. trinn har forespurt foresatte i klassene om 
erfaringer de har gjort seg på natteravnvaktene. Et sammendrag av innspillene 
som er kommet er; 

 De aller fleste er positive til ordningen. De mener det er viktig at 
foresatte er synlige og at vi viser at vi bryr oss. Det er også et inntrykk at 
ungdommen synes det er et positivt tiltak. 

 Det er alltid noen som ikke stiller på vakt uten å gi beskjed om det. 

 Det er ofte stille på vaktene, men de involveringer som har vært er 
viktige for de det gjelder. Typiske involveringer er fester ute av kontroll, 
ungdom som føler seg truet eller ungdom som ikke er i stand til å ta vare 
på seg selv. Det er også meldt om episoder særlig på siste trikk. 

 Usikkerhet rundt hvordan vi skal samarbeide med natteravnere fra 
Kastellet. 

 Manglende organisering av vaktene 

 Ikke alltid lett å få kontakt med politiet 

 Ikke alltid lett å vite hvor man skal gå 

 Andre bieffekter ved ordningen er at man blir kjent med andre foresatte. 

Forebyggende avdeling ved Manglerud Politikammer var tilstede under møtet. 
De er av den oppfatning at natteravnordningen er et positivt bidrag i 
forebyggende arbeid samt å skape trygge omgivelser for ungdommen i 
bydelen. Se ellers politiets informasjon om festkulturen blandt 
ungdomsskoleelever i bydelen under eventuelt. 

FAU er enige om å opprettholde natteravnordningen med noen tiltak/endringer.  

Tiltak/endringer ved natteravnordningen; 

 Oppdatere instruksen i forhold til hvor man bør gå etter innspill fra bl.a. 
politiet 

 Forlenge vakttiden til siste trikk ankommer Sæter stasjon 

 Sette opp 7 personer pr. vakt 

 Sende påminnelse kort tid før vaktene 

 Undersøke om det er mulig å få en egen vakttelefon med et 
telefonnummer som er kjent for ungdommen 
 

6. Organisering av FAU – Nordseter 1-10 
 
Det er et behov for å vurdere hvordan FAU organiseres i forbindelse med at vi 
er blitt en 1-10 skole med langt flere elever og foresatte. Det ble satt ned en 
gruppe med representanter fra både barne- og ungdomstrinnet samt FAU 
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leder. Gruppen utarbeider et forslag til organisering som legges frem på neste 
FAU-møte. Gruppen består av; 

Jon Fabritius 
Ronny Hagen 
Lene Staib Knudsen 
Ronni Stene-Strøm 
Mari-Anne Frøseth 
 
FAU-leder kaller inn til gruppemøte. 

 
 

7. Valg av 

a) Økonomiansvarlig juleball 

Sveinung Bråthen 10F 

b) Ansvarlig for vakter til juleball 

Katrine Nilsen 8G 

Juleballet arrangeres torsdag 8. desember. FAU-leder kobler de ansvarlige 
med Ass. Rektor Ellen Helgerud for å få nærmere informasjon om hva som 
skal gjøres. 

c) Ansvarlige for å sett opp nye natteravnlister 

Janne Wold 8E 
Erika Solhaug Laska 8D 
 
Nødvendig informasjon for å sette opp lister oversendes av FAU-leder. 
 

 
 

8. Eventuelt 

a) Politiet informerer om festkultur blandt unge i bydelen 

Forebyggende enhet ved Manglerud politikammer var tilstede under FAU-
møtet. De utrykker bekymring over festkulturen som har etablert seg blandt 
ungdomsskoleelever i bydelen den senere tiden. Politiet registrerer inntak av 
betydelge mengder alkohol samt at bruken av cannabis er økende. 
Ungdommene selv rapporterer om et økende press mht å ha hjemme 
alenefest, et press om å være med på fester og et press når det gjelder inntak 
av alkohol.  

Politiet oppfordrer foresatte til å følge godt med. Ut fra politiets observasjoner 
er mange unge ikke i stand til å ta vare på seg selv. Foresatte bør ikke la så 



 5 

unge ungdommer være alene hjemme i helgene. Det oppfordres også til å 
forsikre seg om at barna er der de sier de skal være. Kommunikasjon med 
andre foresatte er viktig i denne forbindelse. 

Forebyggende enhet har en egen facebookside med mye informasjon. Linda 
Bryhn i forebyggende enhet ved Manglerud politikammer er tilgjengelig for 
foresatte som måtte ha spørsmål. Kontaktinformasjon på skolens hjemmesider. 

Politiet og skolen har avtalt et møte hvor tema er rutiner rundt hvordan man 
håndterer mistanke om rus blandt skolens elever. Helsetjenesten ved skolen vil 
være sentral i dette arbeidet. 

 
 
 
 
Nordstrand, 7. November 2016 

 

Mari-Anne Frøseth 

FAU-leder 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


