
Innkalling og agenda for møte i FAU ved Nordseter skole 

Tirsdag 7. Juni 2021 kl. 17-18.30 

Sted: Personalrommet Nordseter Skole  

Fremmøtte: 1, 3, 5,6,7,8 og 9. trinn + Tine Frøytvedt fra Nordseter Skole. 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat. Se vedlegg. 

 

2. Orientering fra skolens ledelse 

 

a. Høsten 2022 skjer det en del endringer i skolens ledelse: Gjermund Jørgensen blir 

fungerende rektor på Uranienborg skole fra august 2022. I første omgang fram til 

1.11.2022. Tine Frøytvedt fungerer som rektor i denne perioden. Ingrid Indset vil 

samtidig fungere som assisterende rektor for barnetrinnet. Karen Wasa-Schrader har 

sluttet – Annika Hinrichs er tilsatt som ny undervisningsinspektør på ungdomstrinnet. 

Terje Vigdal er tilsatt som ny inspektør på barnetrinnet. Martine Andersen har 

overtatt som AKS-leder etter Einar Altern Berge som sluttet 1.april. Siri Landvik Bergh 

og Merete Samuelsen fortsetter som hhv inspektør og assisterende rektor for 

ungdomstrinnet. 

 

b. Nettvett og digitale løsninger på Nordseter skole.  

Digital læring på Nordseter skole. Det har siden høsten 2021 vært et ønske fra 

foreldrene med egne møter om skolens tilnærming til digital læring. Dette har blitt 

utsatt på grunn av pandemi, og skolen har ønsket å invitere til slike møter høsten 

2022, for også å få med sentrale fagressurser. Foreldrene ved FAU ønsker et møte for 

ungdomstrinnet og et for barnetrinnet. Tema for møtene er hvordan digitale 

hjelpemidler støtter opp ny læreplan, hvilke avveininger skolen gjør om 

ipad/PC/bøker i ulike fag, og hvordan skole-hjem samarbeidet kan fungere best mulig 

gjennom digitale plattformer. Foreldrene har også ønsket å høre mer om hvordan 

skolen evaluerer erfaringer med digitale læremidler og justerer underveis. FAU 

oppfordrer skolen til å sette datoer for disse møtene ved skolestart, og vil bidra med 

mobilisering til møtene. I tillegg til slike fellesmøter bør digital læring være tema på 

trinnvise foreldremøter. 

 

c. Klassestørrelser og antall klasser per trinn. Skolen orienterte om at fra og med 

skoleåret 23/24 vil (av bygningsmessige årsaker) fire klasser bli til tre fra overgang 

mellom 4. og 5. trinn. 

i. Fra 3. tinn og ned er det 90 elevplasser pr. trinn. Fra 4.trinn og opp er det 60 

elevplasser pr. trinn.  

ii. Dagens 3.trinn er delt i 4 grupper i stedet for tre, de vil omgjøres til tre 

klasser a 30 elever. I Byggets infrastruktur er det lagt opp til 3 klasserom pr. 

trinn fra 5-klasse. Derfor vil disse 4 klassene splittes og gjøres om til tre 

klasser.  

d. Spørsmål om 17. mai:  



i. Skolen har fått signaler om at flere synes det er dumt at skolen så sjelden går 

i byen. Hva synes FAU? Fortsette å gå hvert 4. år, eller oftere? Hilde 

undersøker dette, og FAU kommer tilbake til skolen med ønsker for fordeling 

av lokaltog/ tog i byen. 

1. FAU Besluttet å ta opp dette på første møte neste skoleår.  

 

e. Seminar for ansatte i november 2022. Skolen foreslår AKS-overtakelse for 1-4 og 

hjemmeskoleopplegg for 5-10 halv dag 3. og hele 4. november.  

i. Seminaret er planlagt for lenge siden og utsatt lenge pga. covid. FAU er enige 

denne disponeringen, og støtter felles aktivitet for lærerne på skolen. 

f. Helsesykepleier – Det kommer ny helsesykepleier på barnetrinnet i Juni 2022. Det 

har ikke vært egen helsesykepleier på barnetrinnet siden desember. Blir fulltid på 

barnetrinnet på Nordseter. Det er allerede en på ungdomstrinnet.  

 

3. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

a. 17. mai – oppsummering av arrangementet 

i. Tallene er ikke helt klare enda, men vi har et godt overskudd. Detaljer blir 

lagt frem på første møte høsten 2022. 

ii. Toaletter – Dette har vært en utfordring under arrangementet. Skolen sier at 

dette kan løses ved å benytte toalettene i førsteklasseområdet. Da må 

arrangør stille med vakter, renhold og påfyll av toalettpapir osv. 

b. Natteravn. 

i. Det er satt opp vaktlister, og det er god oppslutning.  

c. Sommerball.  

i. Sommerballet skal evalueres, og FAU vil sammen med skolen gjennomgå 

evalueringen og sette ny dato for skoleåret 22/23 på første møte høsten 

2022. 

d. Trafikkvakter 

i. Vakter for høsten 2022 blir klart før skolestart.  

 

4. FAU og Driftsstyret for skoleåret 2022/2023. Vi prøver å få oversikt over hvem som ønsker å 

fortsette og hvem som ønsker å «tre av» nå. Representanter til Driftsstyret er oppnevnt ut 

året, og må gjenvelges eller erstattes i løpet av høsten. 

Kathrine Ekeberg går ut av FAU for 7.trinn  

Line Johannesen går ut av FAU som vara for 7.trinn 

Sigrun går ut for 6.trinn – fortsetter i driftsstyret ut 2022.  

Erik Conradi sitter som økonomiansvarlig ut 2022/23 og i FAU i to år til. 

Kathrine Frenning fortsetter som representant for 10.trinn.  

 

 

 

 

 



5. FAU-møtedatoer i 22/23 og forslag til dato for møte i foreldrerådet høsten 2022. 

FAU-møter skoleåret 2022/2023: 

Onsdag 12. oktober: Sammensetning av FAU, økonomi, og status for alle 

gruppene, planlegging av fakkeltog. 

Onsdag 23. november: Planlegging og status nyttårsball, trafikk og natteravn.  

Onsdag 11. januar:  Status nyttårsball 

Onsdag 29. mars: Status 17. mai 

Onsdag 31. mai:  Status økonomi og FAU skoleåret 2023/24 

Møte i foreldrerådet høsten 2022: Torsdag 27. Oktober  

 

6. Eventuelt 

 

a. Disko for elevene fra Nordseter og Munkerud er besluttet utsatt til høsten 2022 

b. Situasjonen rund helsesykepleier på skolen.  

c. 9.trinn får ansvaret for fakkeltoget som skal gå fast hver høst. «Krystallnatten» faller i 

2022 på onsdag 9.nov. Dette kommer inn som et nytt punkt på års hjulet til FAU fra 

skoleåret 2022/2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TILLEGG:  

 

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 Walter Vandeurs, thomas.walter.vandeurs@gmail.com       

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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