
REFERAT FRA MØTE I FAU 

3. JUNI 17.30 

Til stede: Per Morten Bergh (1. trinn), Hege Norberg (2. trinn), Hanne Sannes-Moe (leder, 3. trinn), 

Sigrun Aasland (sekretær, 4. trinn), Kristine Ekeberg-Andersen (17 mai-komité), Lars Olsen (6. trinn), 

Hege Gunnufsen (8. trinn), Erik Conradi (økonomiansvarlig, 9. trinn), Linn Styrmoe (10. trinn), Tine 

Frøytvedt (Nordseter skole). 

1. Gjennomgang av møtereferat fra forrige FAU møte 9. mars. Referatet er godkjent 
2. Orientering fra ledelsen om skolesituasjonen etter gjenåpning av skolen, v/ Tine 

1.-4. trinn: 
o Elevene er på skolen 4,5 timer hver dag 
o Undervisning ute og inne 
o Elevene er i kohorter på mellom 15 og 20 elever 
o Hver kohort har sitt eget faste rom og faste lærere 
o Uteområder og –tider er fordelt mellom kohortene 
o Kohortene har faste oppmøtesteder ute. De blir hentet her av lærer og fulgt inn i 

klasserommet. Elevene følges også ut av bygget etter undervisningsøktene. Hvert klasserom 
brukes kun av en kohort per dag, og blir rengjort i etterkant. 

o Elevene vasker hender flere ganger hver dag 
o Elevene vasker pultene sine selv 
o Leker og utstyr som kan overføre smitte er fjernet eller rengjøres hyppig 

5. og 6. trinn: 
o Er på skolen minimum 3 timer hver dag 
o Undervisning inne og ute 
o Hjemmeskole i tillegg 
o Kohorter på inntil 20 elever 
o Faste rom og faste lærere 
o Kohortene har faste oppmøtesteder ute. De blir hentet her av lærer og fulgt inn i 

klasserommet. 

8. – 10. trinn: 
o Blanding av hjemmeskole og fysisk skole for å ivareta smittevernsreglene i henhold til 

romkapasitet. 
o Elevene har blitt delt inn i kohorter på 20. 
o Kohortene har faste oppmøtesteder ute. De blir hentet her av lærer og fulgt inn i 

klasserommet. Elevene følges også ut av bygget etter undervisningsøktene. 
o Elevene vasker hender ved begynnelse og avslutning av timen. 
o Elevene vasker pultene sine etter skoledagen er ferdig. 

På ungdomstrinnet har skolen prioritert 10.trinn, de har fått flest dager på skolen. 8. og 9.trinn har 
hatt færre dager på skolen, men i løpet av de tre første ukene har alle vært på skolen minst 7 dager. 
Noen dager er fulle dager, andre er halve og i kombinasjon med hjemmeskole. 

Hele skolen: Hvert undervisningsrom brukes kun av en kohort per dag, og blir rengjort i etterkant. 
Det er også satt inn ekstra renhold flere ganger daglig av steder som er ekstra utsatt med tanke på 
overføring av smitte (dørhåndtak, vasker, toaletter). 



Førskoledag: Det kommer ikke til å arrangeres vanlig førskoledag med oppmøte i år. Skolen 
planlegger et digitalt alternativ, en kombinasjon av viktig informasjon om skolestart og en liten 
filmsnutt om hva som venter skolestarterne i august. 

Skolen planlegger for leirskole i august 2020. Så langt er ingen andre skoler påmeldt samme uke 
 

3. Orientering fra FAU leder. Oppsummering av 2019/2020 og planlegging av FAU 
representanter 2020/2021. Forslag fra leder om at alle i FAU tar et år til ble tilsuttet. Alle 
fortsetter bortsett fra Linn Styrmoe som går ut av 10. trinn og Mona Nordberg har sittet 2 år 
og går ut av FAU. Nye representanter fra 1. trinn, 6. trinn og 8. trinn må velges på 
foreldremøtene i høst. 

  
4. Status fra gruppene 
o Trafikk (2. Trinn). Hege orienterte. Trafikkvakter er fordelt. Per morten har kontakt med 

trafikkgruppa som jobber for tiltak i Oberst Rodes vei. Det er nå også en 
underskriftskampanje på Facebook om fartsdumper i Oberst Rodes vei «Vi har ingen 
barn å miste – fartsdumper i Oberst Rodes vei nå!».  

o 17. mai (3. Trinn). Det ble en annerledes 17. mai. Foreldre på 3. trinn arrangerte 
rebusløp med fem poster og salg av Nordseterkort. Omtrent 250 barn deltok og 
rebusløpet ble et hyggelig samlingspunkt godt innenfor smittevernregler. Det kom inn 
inn nesten 21 000 og med utlegg på 7000 er overskuddet 14 000. Resterende Pringles til 
en verdi av 2000 kroner (17 brett) gjenstår og selges 

o Natteravn (8. Trinn). Avviklet frem til påske, etter påske organiseres natteravn på frivillig 
basis og med egen vest. FAU har forholdt seg til sentrale retningslinjer for frivillig 
organisasjon gjennom denne perioden, og gjort nødvendige tilpasninger og vil fortsette 
med dette. God dialog med politiet 

5. Eventuelt 

Utgifter: På FAU-møtet 9. mars ble det bestemt at FAU dekker én aktivitet på leirskole og at 

FAU støtter nyttårsballet 2019/20 med opp til 10 000 kroner. Bidrag til nyttårsball spleises 

med skolen og FAUs andel kommer på 3500. Erik kommer tilbake med en status på økonomi 

på neste møte, får tilgang til konto. 

 

Formidling av struktur for FAUs økonomi: Det er kommet spørsmål om klassekasser i 

forbindelse med at årets inntekter er lavere enn tidligere år. Det kan være behov for å 

informere tydelig om økonomirutiner for FAU. Inntekter fra 17. mai og andre begivenheter er 

inntekter til FAU og ikke til noen bestemt klasse. FAU beslutter utgifter hvert år, som 

sponsing av aktivitet på leirskole, tilskudd til nyttårsball, og investeringer i utstyr som bidrar 

til et godt skolemiljø. Før neste 17. mai kan det være aktuelt å delfinansiere nye bandolærer 

til flaggbærere. Selv om oppgaver er fordelt på de ulike trinnene, er ikke pengene fra hvert 

enkelt år koblet til noe bestemt kull. FAU har intensjon om å fortsette å sponse aktivitet på 

leirskole og tilskudd til nyttårsball. Det betyr at det ikke er nødvendig å spare til leirskole i 

klassekasse, og at eventuelle klassekasser er noe foreldre på hvert trinn velgerom de vil ha, 

for eksempel til organisering av fellesaktiviteter, gave til lærere mv. Sigrun skriver en 

orientering om dette sammen med Hanne og Erik, som kan formidles via Skolemelding.  

 

Neste møte: Hanne kommer tilbake med forslag til datoer for høstens møter. Neste møte blir 

kort etter at 1., 6. og 8. trinn 2020/21 har valgt sine FAU-representanter. Det kan være 

aktuelt å avholde noen av møtene på Teams. 



 


