
Årsberetning skoleåret 2017/2018 

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 og er fortsatt et «ungt» FAU. Skolen utvides 

med et nytt trinn hvert år og har fra skoleåret 2018/2019 1.-5. trinn og 8.-10. trinn. 

 

2. Vedtekter 

Foreldrerådet vedtekter er publisert her: https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-

utvalg/fau/ 

 

 

3. Styret 

FAU-styret har skoleåret 2017/18 hatt syv faste medlemmer og bestått av minst to 

representanter fra barnetrinnet og minst to fra ungdomstrinnet. 

 

FAU-styret ble valgt på årsmøtet i foreldrerådet 30.10.17: 

Leder:    Jon Fabritius (barnetrinnet) 

Sekretær:   Kristin Oterholt Knudsen (barnetrinnet) 

Økonomiansvarlig:  Linn Styrmoe (ungdomstrinnet) 

Styremedlem:   Hanne Ninnia Teigen Gjerde (barnetrinnet) 

Styremedlem:   Catherin Øhrn Langbråthen (ungdomstrinnet) 

Styremedlem:   Tonje Einarsen (barnetrinnet) 

Styremedlem:   Marte Aasheim Berg (ungdomstrinnet) 

 

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

 

4. Møter 

Det ble avholdt seks møter i skoleåret 2017/2018, av disse var det fire styremøter, et årsmøte 

og et felles møte med alle klassekontakter. Referat fra møtene er publisert her: 

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

 

 

5. Saker og aktiviteter  

 

 17. mai  

Nordseter skole fyller 50 år i 2018 og i den forbindelse gikk barna i 17. mai toget i 

byen. De gikk som nr. 2 i toget og var invitert inn på Rådhuset i etterkant. Det ble 

også avduket ny fane som har vært et samarbeidsprosjekt mellom skolen og FAU. 

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

veldig vellykket. En stor takk til 3. trinn som var ansvarlig for gjennomføringen.  

https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
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 ble arrangert på Nordstrand skole fordi ungdomsskolen pusses opp. Det 

har enkelte år vært utstrakt bruk av limousin blant elevene. Dette ble diskutert 

møtet med klassekontaktene i mai. FAU-styret støtter forbud mot bruk av limousin 

som transportmiddel i forbindelse med dette arrangement. 

 

 Natteravn  

Natteravnordningen har ikke fungert optimalt. Den har derfor blitt evaluert og 

gjennomgått. Det er laget nytt infoskriv, satt opp nye vaktlister og nytt utstyr er 

skaffet til veie. Det er 8. og 9. trinn som går natteravn.  

 

 Trafikk/trafikkvakter  

FAU organiserer trafikkvakter for barnetrinnet via klassekontaktene. Hvilke 

steder som skal ha trafikkvakter evalueres fortløpende og kan endres på 

bakgrunn av tilbakemeldinger fra foreldre eller endringer i trafikkbildet i 

nærområdet til skolen.  

 

Det har også gjennom skoleåret blitt sendt henvendelser til Bymiljøetaten 

vedrørende sikring av skolevei, eksempelvis parkeringsforbud i Tyslevveien og 

lavere fartsgrense i Ekebergveien. Det er kommet tilbakemelding fra 

Bymiljøetaten om vedtak på parkeringsforbud i deler av Tyslevveien hvor 

gangstien fra Lindbäckveien kommer ut.  

 

Vedrørende lavere fartsgrense i Ekebergveien har Bymiljøetaten (BYM) kommet 

med følgende tilbakemelding: «I forbindelse med årlig sak for fartssoningstiltak 

på skoleveier vil BYM vurdere om det kan være aktuelt å innføre fartsgrense 30 

km/t i Ekebergveien på strekninger rett utenfor skoler. BYM tar sikte på å sende 

forslag på høring til de berørte bydeler, Brann- og redningsetaten, Fellesutvalget 

for utrykningspersonell, Oslo politidistrikt og Ruter i løpet av 2018. BYM tar 

videre sikte på utførelse av vedtatte tiltak våren/ sommeren 2019.» 

 

6. Økonomi 2017/2018 

FAU hadde ved skolestart i 2017 en kontantbeholdning på 45.478 kr. Hovedinntektene i løpet 

av skoleåret 2017/2018 har kommet i forbindelse 17. mai arrangement. Fra kontantsalg var 

inntektene 31.809 kr, mens fra Vipps var det 25.321 kr. Totale inntekter fra 17. mai var 

57.130 kr. Av andre inntekter mottok FAU også et bidrag på 1.300 kr fra klasse 10 c og d. 

Utgifter i forbindelse med 17. mai arrangementet beløp seg til 22.037 kr. Av disse utgiftene 

var 12.862 kr til leie av bord, stoler og telt 12.862 kr. 3. klasse sin 17. mai komite fikk 

godkjent dette av FAU, da man ikke har tilgang på bord og stoler siden ungdomsskolen 

pusses opp. Omkostninger i forbindelse med DnB var 891 kr.  

 

 

 

 

 

 



 

Regnskap FAU 2017/2018 
 

Ut Inn             Balanse 

Inngående balanse fra 31.07.17 
  

45 478 

Kontantsalg 17. mai 
 

31 809 77 287 

Bidrag til fane fra klasse 10 c og d 
 

1 300 78 587 

Vipps 17. mai 
 

25 321 103 908 

Utgifter 17.mai 22 037 
 

81 871 

Bydel Nordstrand 17. mai komiteen 3 000 
 

78 871 

Omkostninger DnB 891 
 

77 980 

Beholdning per 31.07.18 
  

77 980 

 


