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REFERAT 
 

FAU-MØTE 16. januar 2017 
 

 
Tid:  Mandag 16. januar 2017 kl. 19 
 
Sted:  Personalrommet Nordseter skole 
 
 
Referent: Mari-Anne Frøseth 
 
Tilstede: 1XYZ, 2AB, 3E, 8ABCDE, 9ABDFG, 10BCE 
 
 

 
1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 
Godkjent 
 

2. Ledelsen informerer 

Ledelsen hadde ikke anledning til å stille til FAU-møtet. Informasjonen ble gitt 
av avtroppende FAU-leder etter innspill fra skolens ledelse. 

 
a) Morgenrutinger/AKS 
Saken som skulle vært tatt opp er løst med foreldrerepresentanter på 
barnetrinnet før møtet. Det vil i løpet av uken bli sendt ut infoskriv som 
omhandler morgenrutiner, informasjons- og kommunikasjonsrutiner samt 
informasjon om foreldremøter til foresatte på barnetrinnet. 
 
b) Status rehabiliteringsprosjekt 
Driftsstyret ved Nordseter har vært i møte med nestleder i Kultur- og 
utdanningskomiteen i Oslo Kommune for å prøve å få permanente endringer 
rundt bruk av transparente løsninger i skolebygg. Selv om Nordseter har klart 
å fremforhandle en tilfredsstillende løsning for egen skole føles dette så viktig 
at man ønsker å ta opp saken på generelt grunnlag slik at man i fremtiden 
finner bedre løsninger til nye og rehabiliterte skolebygg. 
 
I forbindelse med renovering og stenging av ungdomsskolen er det ikke plass 
til alle elever i lokalene til Nordseter skole. Det er derfor besluttet at det er 
neste års 10-trinn som skal lokaliseres på Nordstrand Ungdomsskole fra 
kommende høst. Samme prosedyre planlegges året etter. Elevene tilhører 
fremdeles Nordseter Ungdomsskole med samme lærere og ledelse  - det er 
kun tale om midlertidige lokaler så lenge rehabiliteringen utføres. 
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c) Juleballet 2016  
Skolens ledelse ønsker å informere om at juleballet var svært vellykket. 
Limousinforbudet i skolegården etter juleballet ble overholdt. 8-klasseforeldre 
gjorde en flott innsats som vakter. Politiet hadde en aksjon i Limousiner før 
ballet og er godt fornøyde med at de fant svært lite alkohol. 
  
 
 

3. Valg av nytt FAU-styre 
 
I følge opplæringsloven skal FAU-styret velges av foreldrerådet som består av 
alle foresatte ved skolen. I og med at kun FAU var innkalt til møtet har man 
ikke mandat til å velge et styre. FAU ble enige om å velge et fungerende styre 
som fungerer frem til det kalles inn til foreldrerådsmøte og holdes valg om ca. 
3 uker.  
 
Følgende ble valgt inn i det fungerende FAU-styret; 
 
Jon Fabritius, Leder 
Kristin Knudsen, Sekretær 
Håkon Skjellevik Heger, Økonomi 
Marte Berg, Styremedlem 
Catherin Øhrn Langbråten, Styremedlem 
Hanne Teigen Gjerde, Styremedlem 
Tonje Einarsen, Styremedlem 
 
 
 

4. Godkjenning av vedtekter 
 
Det er foreldrerådet som må godkjenne vedtektene – dette gjøres i det 
bebudede foredrerådsmøtet. 
 
De foreslåtte vedtektene ble gjennomgått. Det kom to forslag til endringer; 
 
§ 5 Klassekontakter 
Det tilføyes at hver klasse velger minst en klassekontakt. Ny § 5 lyder etter 
dette; 

«Hver klasse velger minst en klassekontakt og en vararepresentant som er 
bindeleddet mellom FAU og foresatte i klassen. FAU innkaller klassekontakter til 
informasjonsmøte minimum en gang hvert semester.» 

 
§ 8 Endringer av vedtekter og oppløsning 
Det stilles krav om 2/3 flertall for endring av vedtekter og oppløsning av 
foreningen. Ny § 8 lyder etter dette; 
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«Foreningens vedtekter kan endres på Foreldrerådets årsmøte. Det kreves 2/3 
flertall for vedtektsendring. Foreningen kan oppløses av årsmøtet. Det kreves 2/3 
flertall for oppløsning. Protokoll sendes Enhetsregisteret. Forslag om 
vedtektsendring eller oppløsning sendes skriftlig til FAU innen utgangen av juli.» 

 
 

5. Eventuelt 

Ingen innmeldte saker 

 
Nordstrand, 19. januar 2017 

 

Mari-Anne Frøseth 

Avtroppende FAU-leder 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


