
Referat møte i FAU 

Onsdag 11. januar 2023, kl. 17.00 

Personalrommet på Nordseter ungdomsskole 

 

1. Godkjenning av innkalling.  

• Innkalling godkjent, 7 av 10 trinn representert ved rett representant eller 

vara og fungerende rektor, Tine Frøytvedt, fra skolens ledelse.  

 

2. Endringer i FAU, nye representanter fra 8. trinn på plass. 

 

• Venke Wold trukket seg fra FAU i desember 2022.  

• Nye FAU fra 8. trinn: Kjetil Staalesen 8C (kjetil.staalesen@gmail.com) og  

Therese Gran 8E (Therese_gran@outlook.com)  

 

 

3. Orientering fra skolens ledelse 

 

• Kommer tilbake til tema om inkludering ved neste FAU-møte, 29.03.23. 

• Tidligere rektor, Gjermund Jørgensen, blir permanent på Uranienborg Skole.  

Tine Frøytvedt vil fungere helt til prosessen rundt ansettelse av ny rektor er 

klar. 

• Lavere antall elever etter at Nordstrand skole har åpnet opp og Nordseter 

mottar i så måte ikke like mange elever til ungdomstrinnene.  

1001 elever totalt ved siste telling, kapasitet til 1.200. Dette påvirker også 

økonomien ved skolen for året 2023. For mer informasjon se referat fra 

driftsstyremøte 18. januar 2023.  

• Resultater fra nasjonale prøver: 

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk avholdes på 5. og 8. trinn og i 

lesing og regning på 9. trinn. Stabilt gode resultater, få elever på laveste nivå 

i lesing og regning indikerer at skolen fanger opp elever som strever tidlig. 

Skolen har som mål å løfte enda flere elever opp på øverste nivå i regning. 

Sett opp mot hva elevene presterer i lesing og regning, er engelsk-

resultatene ikke så gode som vi mener de bør være.  Dette gjelder både for 

5. og 8. trinn. Vi vil derfor lage en lokal læreplan i engelsk for barnetrinnet 

for å sikre at alle områdene i engelskfaget blir godt ivaretatt.  

Skolen vil fortsatt fokusere på stamina og utholdenhet, slik at flere elever 

med gode forutsetninger for læring motiveres til å strekke seg lenger.  

Link til informasjon om nasjonale prøver: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/prover-og-

kartlegginger/resultater-fra-nasjonale-prover-5-trinn/#gref  

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/prover-og-

kartlegginger/resultater-fra-nasjonale-prover-8-og-9-trinn/#gref  

 

4. Informasjon fra FAU 
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a. Årshjulet i FAU – orientering om faste aktiviteter og oppgaver.   

b. Status fra gruppene til orientering og diskusjon.  

• Fakkeltog (9.trinn) 

• Erfaringsdokument utarbeides som underlag til fremtidig 

arrengement.  

• Nyttårsball (10.trinn) 

• Skolen og FAU har dialog.  

• Kontroll på vaktlister og praktisk rundt gjennomføring 

• Natteravn (8.trinn) 

• 8.trinn skal ha vakter hele 2023 og informasjon overføres Kjetil 

Staalesen + Therese Gran. 

• Se på dialog med Nordstrand Skole v/Johanne Løvsland. 

• Trafikk (1.trinn) 

• Gjennomgang av instruks gjennomført desember. 

• Tilpasset informasjon til klassekontakter med påminnelse om hvorfor 

vi har denne ordningen. 

• Ser på mulighet for å automatisere påminnelser til klassekontaktene 

ved eksempelvis MS Outlook eller lignende. 

• Bruke skolemelding som påminnelse.   

• 17.mai (3.trinn) 

• Første møte er satt 8. februar med komite. 

5. Eventuelt.  

• Påminnelse om oppmøte 3 dager før 

• Huske å sende vara ved frafall 

• Vurdere tidspunkt til 18:00   

• Info fra driftsstyret og økonomi med hovedvekt på tiltak i budsjett.  

 

 

  



Nordseter Skole FAU, skoleåret 2022/2023: 

 

FAU leder: Christopher Brekke 

Sekretær: Kathrine Frenning 

Økonomi: Hilde Åsheim 

 

FAU representant 1. trinn: 

 Yasmina Bougrine, yasmina_bougrine@hotmail.com (NA) 

 Vara: Christopher Brekke 

FAU representant 2. trinn: 

Hilde Åsheim, hilde.asheim@danone.com (2A) 45209776   

Vara: Kathe Bergstrøm Sollie, kathe@solliejohansen.no (2C)  

FAU representant 3. trinn: 

Christopher Brekke 

Vara: LEDIG  

FAU representant 4. trinn  

Per Morten Bergh, per.morten@6sans.no (4A) 

Vara: Thomas Valter Vandeurs, thomaswaltervandeurs@gmail.com 

FAU representant 5. trinn  

Sabrina Rykke, sabrina.rykke@gmail.com (5C) (NA) 

Vara: Marit Bauge, maritbauge@yahoo.no (5B) (NA) 

FAU representant 6. trinn  

Stian Jansen, stian.jansen@carat.com (6) (NA) 

Vara: Stephanie Røine, stephanie.roine@gmail.com (6C) (NA) 

FAU representant 7. trinn  

Hege Rørvik Guttormsen, hege.rorvik.guttormsen@scandza.com (7C)  

Vara: Sabrina Rykke, sabrina.rykke@gmail.com (5C) 

FAU representant 8. trinn  

Venke Kjetil Staalesen, kjetil.staalesen@gmail.com (NA) 

Vara: Therese Gran, therese_gran@outlook.com (NA) 

FAU representant 9. trinn  

Stine Nilsen, svn@unite-global.com.   

Vara: Torun Marie Vatne, tva@frambu.no (9B)  

FAU representant 10. trinn  

Kathrine Frenning, kathrine@frenning.com (10G) (NA) 

 Vara: Edna Grepperud, edna@grepperud.net (10H) (I NA) 
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