
Agenda for møte i FAU 

Onsdag 8. september 2021, kl 17.00 

Digitalt møte på Teams 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

 

2. Konstituering av nytt FAU.  

 

Forslag til vedtak:  

• Sigrun Gjerløw Aasland fortsetter som leder 

• Kathrine Frenning fortsetter som sekretær 

• Erik Conradi fortsetter som økonomiansvarlig (konstitueres med forbehold om at han blir 

valgt til 8.trinn) 

Det var ingen innvendinger mot dette, og forslaget ble vedtatt. 

 

3. Orientering fra skolens ledelse 

a. Rasisme på skolen – med Karen.  

Problematikk som gjelder noen veldig få elever, men det angår alle elevene. Det er en språkbruk som 

går på krenkende uttalelser mot etnisitet og legning. Det har vært tegnet hakekors og rasistiske 

utsagn på skolen. Det kan være en uvettig bruk av symboler. Skolen tar tak i dette på ulike måter:  

i. Bevisstgjøring i klasserommet mot de store elevgruppene. Hva innebærer 

symbolikken og hvordan påvirker det andre. Tar man avstand eller er man en 

som muliggjør disse holdningene.  

ii. Målrettet arbeid mot kjernen i problemet. Informert foresatte til elevene 

som har utført det krenkende og lærere. Målrettet mot de det gjelder. 

Skolen samarbeider med forebyggende enhet Manglerud politistasjon.  

iii. Det rammer alle, men det gjelder noen veldig få.  

Skolen ser veldig alvorlig på dette. De vil ta tak i det før det vokser seg større.  

FAU vil følge opp dette fremover.  

 I etterkant av møtet har elevrådet og foreldregruppen tatt initiativ til et fakkeltog mot 

rasisme den 9. november, og dette er et tiltak FAU ønsker å støtte.  

 

b. Skoleåret 2021/22 

Bygget: Det er trangt på skolen. Ungdomstrinnet er fortsatt stort, så det er noe plassproblemer.  

Lærere: Mange nye lærere på barnetrinnet. Vi vokser på barnetrinnet, og mange lærere er ute i 

foreldrepermisjon.  

LK20: Læreplan som skal implementeres. Dette henger skolen noe etter på, og dette er en 

hovedprioritet i året som kommer.  



Utfyllende kommentar fra skolens ledelse, som ble sendt til FAU etter avholdt møte. FAU har ikke 

hatt anledning til å diskutere og vurdere hvorvidt Nordseter skole har kommet lengre enn andre 

skoler i området men vi ønsket likevel å ha med denne presiseringen i referatet: 

«Ny læreplan ble innført for alle skoler høsten 2020. På grunn av pandemien har det vært 

utfordrende for alle skoler å kunne sette av tid til god implementering av læreplanen. LK20 

inneholder mange elementer, og flere av disse trenger alle skoler å jobbe godt med for å finne gode 

strukturer i det som denne planen inneholder.  LK20 bygger på noen verdier og et læringssyn som 

for mange lærere er litt annerledes enn det man har hatt som gjeldende tanker rundt læring tidligere. 

Disse verdiene og dette læringssynet sammenfaller i stor grad med det vi på Nordseter har jobbet 

mye med de siste 7-8 årene, noe som gjør at Nordseter skole har kommet veldig langt på kanskje 

det viktigste og mest tidskrevende aspektet ved den nye læreplanen.» 

 

 

 

c. Covid 19 

Skolen er på grønt nivå, det betyr undervisning i vanlige klasser, og ingen restriksjoner.  

Skolen opprettholder ekstra renhold.  

Smittevernteamet er overarbeidet, og informasjon når ikke frem. Når en elev er smittet, må foreldre 

gi beskjed til private nærkontakter, skolen informerer klasse-nærkontakter.  

Skolen kan ikke sette inn tiltak (gult nivå), med mindre det er i samsvar med bydelsoverlegen.  

Skolen bruker skolemelding til informasjon om smitte, det er viktig at foreldre følger med på 

skolemelding.  

På grønt nivå skal undervisning foregå på skolen. Det legges ikke opp til undervisning på teams. Ved 

fravær under en uke er skolen ikke pliktig til å gi opplæring, men så langt det er mulig legger vi likevel 

til rette for at elevene kan følge planene for faget og gjøre skolearbeid hjemmefra. Ved lengre fravær 

skal skolen sikre at elevene får opplæring mens de er hjemme. Foreldre bør kontakte faglærer eller 

kontaktlærer hvis man ikke har fått noe opplegg når fraværet går over en uke. 

 

 

4. Årshjul i FAU. Faste aktiviteter og ansvarsfordeling. Dette punktet utsettes til vi er fulltallige 

på FAU-møte i november  

 

5. Status fra gruppene til orientering og diskusjon. Som vedtatt på FAU møte 16.06.2021, 

følger noen av ansvarsområdene kalenderåret. 

a. Trafikk (Ansvar løper fra 1.januar til 31.des) 

i. Vaktlister er fordelt ut 2021. Bydelen ønsker innspill fra FAU innen 

15.09.2021 på ønskede trafikktiltak i vårt nærområde. Christopher holder i 

dette sammen med trafikk-komiteen som ble opprettet i 2019.  

b. 17. mai 

i. Komite er opprettet, og de har fått foreldre som tar ansvar for å sette i gang 

planleggingen. Oppstart i oktober.  

c. Natteravn (Ansvar løper fra 1.januar til 31.des) 



i. Høstens vaktlister løper til desember 2021. Erik tar over ansvaret fra 1. 

januar 2022 og lager nye vaktlister for dette kalenderåret.  

d. Nyttårsball for 10.trinn. (Arrangeres normalt i januar.) 

i. Fau vil ta stilling til om det skal planlegges for nyttårsball eller sommerball på 

møtet i november. Det bør opprettes en komite som tar ansvar for 

planlegging. Ballet er et foreldredrevet arrangement, skolen stiller med 

lokale og kvalitetssikring av arrangementet + noe økonomi. Karen og Siri er 

kontaktpersoner.  8.trinn har vaktansvar på ballet.  

 

6. Status økonomi v/ Erik.  

a. Lite utgifter og inntekter i året som har vært. Noe inntekt fra 17.mai, og kostnad til 

Pizza og brus til 10.trinn 

b. Budsjett vil ferdigstilles i forbindelse med årsmøtet i foreldrerådet 

 

7. Kommunikasjon i FAU. Vi tar opp dette temaet på neste møte, da vi forhåpentligvis er 

fulltallige.   

 

8. Valg til driftsstyret.  

Hege er valgt inn ut 2021, hun har gått ut av 10.trinn og ut av FAU.  

Ny representanter fra 01.01.2022:   Sigrun Gjerløw Aasland  

Vara:      Kathrine Frenning 

 

9. Møtedatoer for resten av året for FAU og Foreldrerådsmøte i oktober.  

Forslag til datoer: 

 

Årsmøte i foreldrerådet onsdag 13. oktober. Det skal lages dokumenter før årsmøtet, 

budsjett skal vedtas. Sigrun, Erik og Kathrine tar tak i dette. 

 

FAU-møter skoleåret 2021/2022: 

Onsdag 3. november: Planlegging og status nyttårsball, trafikk og natteravn. 

   Invitere Unn Gyda og Elevrådsleder til møtet.  

Onsdag 12. januar:  Status nyttårsball 

Onsdag 6. april:  Status 17. mai 

Onsdag 8. juni:   Status økonomi og FAU skoleåret 2022/23 

 

Alle møter vil bli avholdt kl. 17:00 enten på Teams eller i skolens personalrom. 


