
Referat – møte i FAU ved Nordseter skole 

Onsdag 12. Januar 2022 kl. 17-18 

 Sted: Møtet avholdes på Teams. 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat.  

Godkjent 

 

2. Orientering fra skolens ledelse 

 

a. Skolen har store utfordringer rundt bemanning under nåværende corona-regler. 

Ansatte er syke eller i karantene og det er lite vikarer å få tak i. Skolen informerer om 

at de har noen utfordringer med å dekke opp alle timene, det kan bli tilfeller der 

elevene sendes hjem, eller at klassene blir sittende uten lærer i enkelte timer. 

Småskolen prioriteres da først så de ikke blir sittende alene. Skolen er helt i 

grenseland for å få hverdagen til å gå opp.  

b. Skolen er i gang med budsjettering og strategi for skoleåret 2022/23.  

Et viktig satsningsområde blir selvregulering, at elevene selv skal ta mer ansvar og bli 

mer aktive rundt egen læring. Skolen har observert en tendens til at elevene har 

mindre utholdenhet når det gjelder å stå i tyngre prosesser. Skolen ønsker å sette 

søkelys på dette fremover. 

Ungdomstrinnet: Skolen vil gå inn i en vurderingsprosess av hvilke digitale verktøy 

som er best egnet på ungdomstrinnet. De vil vurdere bruken av Ipad opp mot PC.  

c. Orientering om skolens økonomi: Solid økonomi med et lavt forbruk grunnet mange 

elever. (Så mange at fagrom og aula må tas i bruk) 

Mindreforbruket vil sakte, men sikkert avta i årene som kommer med endret 

demografi på elevene. 

d. Dialogmøter om bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen: Skolen ønsker å 

avvente dette noe for å se om vi kan avholde disse møtene fysisk.  

 

3. Mulighet for videoovervåking av sykkelparkeringen på skolens område 

Orientering fra Christopher (2.trinn): Det er ikke lov å filme i skolens åpningstid fra 

0700-1400 da kreves spesiell dispensasjon, og det er generelt veldig vanskelig å få 

tillatelse. Selv om kameraovervåkning kan ha en avskrekkende effekt, er det et 

kostbart tiltak. Det er snakk om 3-5 tilfeller på registrert hærverk på Nordseter. 2 av 

disse kunne blitt oppdaget ved videoovervåkning. FAU har vurdert grundig og nøye 

hva vi ønsker å gjøre, basert på erfaring fra andre, og har besluttet at vi ikke ønsker 

at skolen ser på dette videre.  

 

 

4. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

a. Trafikk.  

i. Lister og rutiner er overført til repr. i 1.trinn. FAU har fått sponset reflekser til 

250 barn i 1-3 trinn. Disse deles ut i klassene. Trafikkvakter er satt opp ut 

juni.  



b. Natteravn. 

i. Settes opp fra 1. mars 2022 

c. Skoleball. 

i. Avventer innspill fra elevrådet, det vil bli valgt dato så snart det er mulig gitt 

nåværende smittesituasjon. 

d. 17.mai  

i. Komiteen har vært i gang siden nov. Ansvarsfordeling er i gang. 

 

5. Eventuelt 

a. Spørsmål fra 4. trinn v/ Sabrina om økt tendens til sukkerbruk i skolen. Har skolen 

noen policy rundt dette? Svar fra Gjermund: Skolen er egentlig restriktive rundt 

dette, spesielt på barnetrinnet. Det er opp til den enkelte klasse/trinn, men skolen 

ønsker i utgangspunktet ikke at belønning med kaker og brus osv. eskalerer. Ofte tas 

dette opp på foreldremøtene, og det varierer fra klasse til klasse hva man ønsker. De 

skal ta en liten prat om dette på trinnene.  

b. Fakkeltoget – det var et godt arrangement, mange barn som ville bidra og stort 

engasjement. Vi setter stor pris på at skolen også kastet seg rundt og lagde et godt 

arrangement også i skoledagen. Inntrykket er at det har skjedd noe med dialogen 

mellom elevene. FAU ønsker å drøfte om dette bør være en årlig begivenhet da 

problematikken ikke bare dør ut av seg selv. Dette vil vi drøfte på neste FAU-møte i 

april. 

c. Vi kommer til å opprette en ny teams plattform for FAU Nordseter under paraplyen 

til Osloskolen. Dette vil bli et rom som enkelt kan videreføres til neste styre, og 

vedlikeholdes uavhengig av private kontoer. 

 

 

Neste møte i FAU er onsdag 6.april 2022 kl. 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


