
Agenda for møte i FAU 

Onsdag 12. oktober 2022, kl 18.00 

Personalrommet på Nordseter ungdomsskole/teams 

 

1. Godkjenning av innkalling. 

a. Agenda godkjent. Alle trinn bortsett fra 4. og 9. trinn var til stede 

 

2. Konstituering av nytt FAU. 

a. Forslag til vedtak:  

Christopher Brekke foreslås som ny leder for FAU, Kathrine Frenning fortsetter som 

sekretær og Erik Conradi fortsetter som økonomiansvarlig 

▪ Vedtaket er godkjent 

 

3. Orientering fra skolens ledelse 

• Skoleball: Skolen er innstilt på at det skal bli skoleball for 10. trinn, og ønsker en klar 

fordeling av ansvar. Skolen står for arrangementet og reglene, foreldrene ved 

10.trinn står for økonomi, pynting og vakthold. FAU skal være mellomledd mellom 

foreldre og skolen. 

o Dato: Tirsdag 24. januar 2023. (10.trinn bistår med dekorasjon av lokalene 

mandag 23.01 på ettermiddagen)  

• Pappdekket som har beskyttet parketten i gymsalen er ødelagt. Skolen ønsker at FAU 

skal være med å spleise på noe som kan brukes for å beskytte gulvet ved 

loppemarked, 17.mai, og skoleball. Skolen kommer tilbake med et kostnadsoverslag 

på dette. Vi tar det opp igjen på neste FAU-møte. 

• Skolegudstjeneste: Så lenge skolen følger reglene og har et alternativt opplegg, så 
støtter vi at skolen gir mulighet for skolegudstjeneste. 
Skolens plan: Ordinær undervisning starter kl. 10.00 siste skoledag før jul. Tilbud om 
skolegudstjeneste kl. 9.00 eller et opplegg på skolen, der begge alternativene er 
frivillige (for barnetrinnet starter opplegget på skolen 8.30). Skolen sender ut 
informasjon om opplegg og påmelding i god tid.   
 

• Seminar/hjemmeskole fredag 4.november. Skolen foreslår følgende alternativer:  

o 5.-10. trinn: hjemmeskole. For elever på 5. og 6. trinn vil det være mulig å 
jobbe med hjemmeskoleopplegget på skolen med tilsyn. 

o 1-4 trinn: AKS organiserer læringsaktiviteter på skolen. Elevene på 1.-4. trinn 
vil også ha mulighet for hjemmeskole dersom foresatte ønsker det. 

 

4. Gjennomgang av årshjulet i FAU. Informasjon og status fra gruppene. Noen av 

ansvarsområdene følger kalenderåret.  

a. Trafikk (Ansvar løper fra 1.januar til 31.des) – 1 og 2. trinn. Dette er ivaretatt, frem til 

november og 1.trinn tar over oppgaven nå. 

b. Fakkeltog i november – 9. trinn har ansvaret.  

i. Mangfoldsdag med eksterne foredragsholdere på skolen. Det er lagt opp til 

en full dag for ungdomstrinnet. Arrangementet med fakkeltog starter med 



salg av fakler kl 17.00. Det vil gis beskjed til naboskolene og 

idrettslag/organisasjoner at de kan møte opp på skolen. 

Poprommet/kultuarenaen skal se på muligheten for underholdning etter 

fakkeltoget. Siden det er mye arbeider rundt kulturarenaen nå, kommer 

fakkeltoget til å ende opp på Nordseter i år. 9. trinn er prosjektansvarlig for 

arrangementet med tett kommunikasjon med skolen og elevrådet. 

 

c. 17. mai – 3.trinn  

i. Forslag: at man involverer ansvarlig for 2 eller 4 trinn under hele 

planleggingen så overlevering av oppgaver påfølgende år vil være enklere.  

ii. Toaletter- skolen stiller gjerne lokalene til rådighet, men da er arrangørene 

ansvarlige for å mobilisere dovakter og utføre renhold.  

d. Natteravn (Ansvar løper fra 1.januar til 31.des) – 8.trinn. 

i. Overleveres fra Erik til Venke i november. Husk å minne natteravnene på at 

det er vakt. 

e. Nyttårsball for 10.trinn. (Arrangeres normalt i januar) – Se punkt under orientering 

fra skolen. 

 

5. Status økonomi. 

i. Økonomiansvarlig var ikke til stede. Vi gjennomgår budsjett og referat pr. 

epost og på neste FAU møte.  

ii. Vedtar at vi kjøper inn en industrikaffetrakter til bruk på fakkeltog og 17.mai. 

 

6. Årsmøte i foreldrerådet torsdag 27. oktober kl 18 

a. Årsregnskap og årsberetning skal være godkjent og klart for utsendelse 20. oktober 

2022. 

 

7. Eventuelt 

a. Christopher Brekke: Journalist i Nordstrand Blad – skal lage en sak om personvern, 

deling av data og internett og overvåkning og bruk av digitale enheter. Journalisten 

har kontaktet FAU for å få en uttalelse.  

1. FAU ønsker ikke å uttale oss om dette.  

 

8. Møtedatoer for resten av skoleåret for FAU og Foreldrerådsmøte i oktober.  

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 

Årsmøte i foreldrerådet torsdag 27. oktober 

 



Nordseter Skole FAU, skoleåret 2022/2023: 

 

FAU leder: Christopher Brekke 

Sekretær: Kathrine Frenning 

Økonomi: Erik Conradi 

 

FAU representant 1. trinn: 

 Yasmina Bougrine, yasmina_bougrine@hotmail.com  

 Vara: Christopher Brekke 

FAU representant 2. trinn: 

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

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

FAU representant 3. trinn: 

Øyvind Mathisen, oyvinm@yahoo.no (3B) 

Vara: Christopher Brekke (FAU-leder)  

FAU representant 4. trinn  

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

Vara:       

FAU representant 5. trinn  

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

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

FAU representant 6. trinn  

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

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

FAU representant 7. trinn  

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

Vara: June Westerveld, june.westerveld@gmail.com (6C) 

FAU representant 8. trinn  

Venke Knutson Wold, venke@poprommet.no (8) 

Vara:  

FAU representant 9. trinn  

Erik Conradi, erik@vasi.no (9B)  

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

FAU representant 10. trinn  

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

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