
 

 

Årsberetning 14.02-30.10.2017 

FAU Nordseter skole  

 

1. Formål og bakgrunn 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er Foreldrerådets styre, organiserte foresatte-stemme og 

bindeledd mellom foresatte og skolen. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og 

hjem. FAU skal sikre reell medvirkning fra de foresatte. FAU har informasjonsplikt overfor alle 

foreldre.  

 

FAU ved Nordseter skole ble etablert 14.02.17 med ny organisering og vedtekter. 

Årsberetningen er fra perioden 14.02.17-30.10.17. 

 

2. Vedtekter 

Nye vedtekter for Foreldrerådet ble godkjent på årsmøtet i foreldrerådet 14.02.17. 

Vedtektene er publisert her: https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

 

 

3. Styret 

FAU-styret har syv faste medlemmer og skal bestå av minst to representanter fra 

barnetrinnet og minst to fra ungdomstrinnet. 

 

FAU-styret ble valgt på årsmøtet i foreldrerådet 14.02.17: 

Leder:    Jon Fabritius (barnetrinnet) 

Sekretær:   Kristin Oterholt Knudsen (barnetrinnet) 

Økonomiansvarlig:  Håkon Skjellevik-Heger (barnetrinnet) 

Styremedlem:   Hanne Ninnia Teigen Gjerde (barnetrinnet) 

Styremedlem:   Catherin Øhrn Langbråthen (ungdomstrinnet) 

Styremedlem:   Tonje Einarsen (barnetrinnet) 

Styremedlem:   Marte Aasheim Berg (ungdomstrinnet) 

 

FAU-leder og styremedlem M.A. Berg representerer FAU i skolens driftsstyre.  

 

4. Klassekontakter/FAU-representanter 

Hver klasse bør velge to klassekontakter der den ene skal stå som kontaktansvarlig til FAU. FAU 

innkaller klassekontakter til informasjonsmøte minimum en gang hvert semester. 

 

5. Styremøter 

Det er avholdt fire styremøter siden forrige årsmøte. Referater er publisert på skolens 

hjemmeside: https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

 

6. Saker og aktiviteter  

 

 17. mai arrangement ved skolen  

Det ble for første gang avholdt arrangement ved skolen på 17. mai og dette var 

veldig vellykket. 3. trinn var arrangør og det vil også være dette trinnet som er 

ansvarlig for arrangementet de kommende år.  

https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


 

 

 

 Ball for 10. klasse 

Årets ball planlegges arrangert på Nordstrand fordi ungdomsskolen pusses opp.  

 

 Ny fane til skolen 

Nordseter skole er 50 år i 2018 og skolen skal ha ny fane. Dette er et 

samarbeidsprosjekt mellom skolen og FAU. 

 

 Natteravn  

Natteravngruppen organiseres av klassekontaktene på 8. trinn. Ordningen har 

ikke fungert optimalt, blant annet er det varierende engasjement hos foreldre 

som skal gå vakt, i tillegg har det vært noe mangelfullt utstyr. 

 

 Trafikkvakter – barnetrinnet 

FAU organiserer trafikkvakter for barnetrinnet via klassekontaktene.  

 

 Rehabilitering av ungdomsskolen 

FAU-leder sikrer at FAU-styret holdes orientert og har dialog med skoleledelsen 

om rehabiliteringsprosessen ved ungdomsskolen.  

 

 Leirskole 

Skolen har inngått avtale med Hallingdal leirskole fra 2017. Leirskoleopphold 

gjelder for elever i 7. trinn og skal i henhold til regelverket være gratis og dekkes 

av skolen. Utlegg til eventuelle ekstra aktiviteter kan dekkes ved at klassen 

sparer penger.  

Mer om leirskolen her: http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/ 

 

7. Økonomi 2016/2017 

FAU Nordseter Skole ble opprettet skoleåret 2016/2017. FAU hadde ingen midler ved 

skolestart. Det ble arrangert åpningsfest som ga en inntekt til FAU på 6.704 

kr.  Forhåndssalget av Nordseterkortet ga FAU en inntekt på 4.651 kr. 17. mai-arrangementet 

resulterte i en inntekt på 39.883 kr hvorav 29.387 av dette var kontantbetaling og 10.496 kr 

var Vipps. Lions Nordstand bevilget 5.000 kr til ny fane på Nordseter Skole.  

17.mai komiteen arrangerte et flott og kostnadseffektivt arrangement til den nette sum av 
10.142 kr. DnB-konto ble opprettet i mai og omkostninger er for perioden mai-juli d.å. 
Omkostninger til DNB utgjør for perioden 618 kr. 
  
Totalt for skoleåret 2016/2017 hadde FAU en inntekt på 56.238 kr. Kostnadene beløp seg til 
10.760 kr.  
 
Totalt for 2016/2017 satt FAU igjen med et resultat/ kassebeholdning på 45.478 kr 
 

http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/


 

 

 
 

 

8. Budsjett 2017/2018 

FAU har som målsetning å bygge opp en større kassebeholdning for å kunne spille en mer 

aktiv rolle i skolemiljøet. Som et "ungt" FAU uten mangeårige tradisjoner på faste inntekst- 

og kostnads-poster så er årets budsjett noe mindre detaljert enn hva som vil være tilfelle når 

FAU får mer erfaring. 

Inntekter 
Det budsjetteres med en 20 % økning av inntekter fra 17.mai grunnet flere elever på skolen 
og større kjennskap til arrangementet. Det budsjetteres videre at det gjennom skoleåret 
gjennomføres et arrangement til inntekt for FAU, og at inntektene her vil ligge på rundt 5.000 
kr. 

 
Kostnader 
FAU er bedt om å bidra til ny fane på skolen og setter av 20.000 kr i budsjett til dette, av 
dette stammer 5.000 kr fra Lions. Det settes videre av 5.000 kr til "skolemiljø", dette for å gi 
FAU noe fleksibilitet til å støtte arrangementer på skolen. Budsjetterte kostnader til 17.mai 
2018 økes med 20 %. Omkostninger bank utgjør rundt 1.000 kr i året, dette inkluderer 40 kr 
pr fast månedsavgift Vipps, årsgebyr mastercard, og gebyr ved bruk av Vipps. 

 
Budsjettert resultat for 2017/2018 beløper seg til 22.000 kr. 
 



 

 

 

 

9. Hvem gjør hva – trinnvis ved Nordseter skole 

FAU har foreløpig ikke så mange faste arrangementer. For ungdomstrinnet er det juleball i 

10. trinn og 8. trinn har ansvar for natteravnordningen. Barnetrinnet står trafikkvakter og 3. 

trinn har ansvar 17. mai arrangementet.  

 

Arrangement/aktivitet Trinn Kontaktperson FAU 

Juleball 10. trinn M. Berg/C. Langbråthen 

Natteravner 8.trinn M. Berg/C. Langbråthen 

Trafikkvakter  Barnetrinnet T. Einarsen 

17. mai  3. trinn H. Gjerde 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


