
Referat  

FAU Nordseter skole mandag 24. september 2019 

Sted:   Nordseter skole, personalrommet  

Tilstede:  Jon Fabritius, Erik Conradi, Linn Styrmoe, Hanne Sannes Moe, Tone Rapstad, 

Per Morten Bergh, Hege Norberg, Sigrun Aasland, Lars Olsen og Mona 

Nordheim   

Fra skolen:  Tine Frøytvedt, Merete Samuelsen og Gjermund Jørgensen 

Referent:  Mona Nordheim 

 

1. Agenda: 

 Driftsstyre/skoleledelse – Gjermund presenterte litt om hvordan skolen ønsker 

å jobbe, og ønsket om et godt samarbeid med FAU. De vil gjerne gi FAU 

informasjon om hva skolen gjør, og ønsker å være tilstede på møtene med en 

eller fler representanter avhengig av hva som står på agendaen for møtet.   

2. Klasselister kan levers ut til klassekontakter og FAU. Noen kan reservere seg mot å stå 

på klasselisten. Klasselister er et offentlig dokument og kan deles ut til de som ber om 

det.  

3. Skolen ønsker at møtene holdes litt tidligere på ettermiddagen, og at vi gjerne har 

spørsmål og agenda på forhånd. 

4. Leirskole for 7. klasse er i uke 37 til Hallingdal leirskole. Skolen poengterte at veg 

dugnadsarbeid for inntekt til en evt. aktivitet på leirskolen er det viktig at vi følger 

gratisprinsippet.  

 

 17 mai – Hanne 3. trinn har ansvar i år. Skal ha møte med Kristin og 

klassekontaktene ang. overlapping. 

 

 Trafikk – Hege 2. trinn har ansvar i år. Per Morten har blitt kontaktet av 

forelder som bor på oversiden av Oberst Rodes vei om ønske om fortau, 

fotgjengerfelt eller innsnevring av veien enkelte steder for en sikrere skolevei. 

Per Morten ber om et formeldt brev som kan ligge som grunnlag for en FAU 

sak på neste møte. 

5. Skolen eller FAU bør vurdere om det skal dannes en trafikksikkerhetsgruppe.  

 

 Juleball – 27. januar kl. 18.00-24.00. Linn 10. trinn har ansvar i år. FAU 

støtter ikke limousiner til skoleballet. Limousiner får ikke kjøre inn på skolen 

område. Nulltoleranse for alkohol.  

 

 Natteravn – ingen endinger, nye klasselister.  

 

 Innspill fra klassene/ foreldre – garderobebråk, hærverk i garderobene 2. og 3. 

trinn. Dette er tatt opp med skolen. Klassekontaktene har tatt kontakt med 

skoleledelsen.  

 

 



 

6. Konstituering av nytt FAU 

 Leder – Hanne Sannes-Moe 3. trinn + driftstyrerepresentant.  

 Sekretær – Sigrun Aasland 4. trinn 

 Økonomiansvarlig - Erik Conradi 9. trinn      

 Driftsstyrerepresentant - Hege Marie Gunnufsen 8. trinn       

 

7. Økonomi – Erik tar ansvar for endinger i bank DNB og Brønnøysund 

 

 

Neste møte mandag 13.jan kl. 18.00 

 


