
Agenda for møte i FAU 

Onsdag 3. november 2021, kl. 17.00 

Personalrommet på Nordseter ungdomsskole 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

 

2. Informasjon fra Selma fra Elevrådet:  

 

Fakkeltog mot rasisme 

a. Om fakkeltoget: Det er et todelt arrangement. Hele skoledagen på ungdomstrinnet 

skal handle om rasisme. Litt forenklet opplegg på barneskolen, de vil koble inn 

7.trinn mot ungdomstrinnet, men hele skolen skal ha dette som tema denne dagen. 

De ønsker at hele Nordstrand skal være med på fakkeltoget. Spre det i sosiale 

medier.  

b. FAU og foreldrene skal skaffe fakler og servering. Erik lager vipps-plakater. Mobilisere 

9.trinn for bollebaking/porsjonsbakst. 20kr/ bit eller kopp. Kun VIPPS betaling.  

Nyttårsball 

Nyttårsball for 10-trinn. Fra skolen: Karen og Siri som er skoleansvarlige for dette. Skolen 

har lagt noen føringer, basert på tidligere erfaringer. Formålet med føringene er at alle 

skal føle seg likeverdige, like velkomne og at ingen skal føle seg utenfor.  

 

3. Velkommen til FAU, presentasjon av gamle og nye representanter.  

 

a. Års hjulet i FAU – orientering om faste aktiviteter og oppgaver.  

b. Orientering om årsmøtet i Foreldrerådet 

• En formell ordning der man godkjenner arbeidet som FAU har gjort.  

• Sparkesykler 

• Digital skole, bruk av digitale læremidler. Er det et tap at man ikke bruker 

fysiske læremidler. 

• Formen på foreldremøtene ble også diskutert.  

 

 

4. Orientering fra skolens ledelse 

a. Generell informasjon 

• Skolegudstjeneste 

1. skoledagen starter 09.30, frivillig om man ønsket å komme. Dette er 

lovstridig, men skolen ønsker å fortsette ordningen på 

ungdomstrinnet, men på barnetrinnet må de gjøre et bedre 

alternativt opplegg enn utvidet åpningstid på AKS på barnetrinnet. 

Skolen ønsker å beholde det at klassene er samlet før avslutning på 

halvåret i skolen. FAU ønsker at tradisjonen med skolegudstjeneste 

videreføres dette skoleåret.  



 

b. Tiltak for å sikre sykkelparkeringen mot hærverk.  

• Da skolen ble bygget var det snakk om video-overvåkning. Nå er regelverket 

myknet opp, men det har en del etiske og andre hensyn. Skolen kan gå i 

prosess hvis det er et sterkt ønske fra FAU. FAU behandler dette punktet på 

møtet i januar. Christopher forbereder dette til neste møte.  

 

5. Drøfte den utstrakte bruken av digitale undervisningsmidler på Nordseter.  

a. Dette punktet kom opp under årsmøtet, og har også blitt luftet i en epost til FAU. Vi 

ønsker å drøfte om vi skal invitere til et frivillig møte der dette temaet blir drøftet for 

alle interesserte foreldre på Nordseter.  

 «Fremtidens skole» - hva slags kompetanse trenger dagens elever i fremtiden. Hva slags 

kompetanse mener skolen at det er nødvendig at elevene kan. «LK-20» basert på tankene rundt 

Ludvigsen-utvalget. Den nye læreplanen handler mye om å se på lærer og elevrollen på en ny måte. 

Skolen har bygget sitt eget leksikon som de bruker rundt læresituasjonen i skolen. De digitale 

verktøyene er uunnværlige i det å kunne bygge den kompetansen man ønsker hos elevene.  

På ungdomstrinnet er det nå en prosess der de diskuterer hvorvidt man skal gå over fra Ipad til PC, 

eller en kombinasjon.  

Skolen ønsker at elevene skal være aktive, ikke passive mottakere etter gamle læremetoder. De 

digitale verktøyene skal være i bruk der man vil oppnå mer enn ved læring på gamlemåten.  

I friminuttene oppfordres spesielt ungdomstrinnet til å legge ned skjerm og heller spille spill og 

snakke sammen.  

FAU ønsker at det skal gjennomføres et tema-møte for småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet 

der skolen har en informasjon og dialog rundt dette temaet. 

 

6. Status fra gruppene til orientering og diskusjon.  

a. Nyttårsball 

• Dato for årets skoleball, fordele oppgaver og ansvar. 

1. Dette er 10-trinns oppgave. Det vil bli tatt avgjørelse rundt form og 

dato sammen med skolen.   

b. Natteravn  

• Overlevering av oppgavene til årets 8.klasse-representant 

1. Erik Conradi får dette ansvaret nå + vakter til nyttårsballet.  

c. Trafikk 

• Hvordan har det gått med innspillene til bydelen fra trafikkutvalget?  

1. Innspill til bydelen er sendt – områder, steder, kryss overganger osv. 

Fjernet trafikkvaktene fra lyskryss i Ekebergveien, flyttet en 

trafikkvakt til Oberst Rodes vei.  

• Bruk av elektriske sparkesykler i skolegården. 

1. ingen nye innspill i denne saken. Husk lav fart inne på skolens 

område. FAU oppfordrer foreldre til å fortsette å arbeide med 

holdningen til elevene. 

 

d. 17.mai 



• Status: Dette settes i gang av Per Morten Bergh.  

• Kommentar fra Hanne: Ønsker FAU å investere i bord og benker til 17.mai? 

Det skulle undersøkes priser på leie vs. å eie dette, og om det var 

lagringsplass på skolen. Dette bør drøftes på nytt i skoleåret 2022/2023, og 

vil settes opp som et punkt for første FAU-møte høsten 2022. 

 

7. Eventuelt.  

 

 

 

Kommende møtedatoer i FAU 2021/2022: 

Onsdag 12. januar: Status nyttårsball, Videoovervåkning av sykkelparkering. 

Onsdag 6. april: Status 17. mai 

Onsdag 8. juni: Status økonomi og FAU skoleåret 2022/23. Sette opp drøfting av dette på 

første møte etter sommerferien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordseter Skole FAU, skoleåret 2021/2022:  

 

FAU leder: Sigrun Gjerløw Aasland, Sekretær: Kathrine Frenning, Økonomi: Erik Conradi 

 

FAU representant 1. trinn: 

Hilde Åsheim, hilde.asheim@danone.com (1A)  

Vara: Kathe Bergstrøm Sollie, kathe@solliejohansen.no (1C)  

FAU representant 2. trinn: 

Christopher Brekke, brekke@semway.no (2D)  

Vara: Vibeke Broch Mathisen, vibeke.bmh@gmail.com (2B)  

FAU representant 3. trinn  

Per Morten Bergh, per.morten@6sans.no (3A) 

Vara: Thomas  

FAU representant 4. trinn  

Sabrina Rykke, sabrina.rykke@gmail.com (4C) 

Vara: Marit Bauge, maritbauge@yahoo.no (4B)  

FAU representant 5. trinn  

Hanne Sannes-Moe, hannesannesmoe@gmail.com (5C) 

Vara:  

FAU representant 6. trinn  

Sigrun Gjerløw Aasland, sigrunaa@yahoo.com (6C)  

Vara: June Westerveld (6C) 

FAU representant 7. trinn  



Kathrine Ekeberg(7A) katrineekeberg@hotmail.com 

Vara: Line Johannessen, line.joha@yahoo.com 

FAU representant 8. trinn  

Erik Conradi, erik@vasi.no (8B)  

Torun Marie Vatne, tva@frambu.no (8B)  

FAU representant 9. trinn  

Kathrine Frenning, kathrine@frenning.com (9G)  

 Vara: Edna Grepperud, edna@grepperud.net (9H)  

FAU representant 10. trinn 

Benedicte Løge, Benedicte.loge@gmail.com (10E)  

Vara: Irene Juras, juras87@hotmail.com (10D) 
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