
REFERAT FRA MØTE I FAU NORDSETER SKOLE 

Tid:   Mandag 13 januar kl 18 

Sted:  Personalrommet, Nordseter skole 

Til stede:  Hanne Sannes-Moe (3. trinn), Sigrun Gjerløw Aasland (4. trinn), Mona Nordheim (5. 

trinn), Lars Olsen (6. trinn), Hege-Marie Gunnufsen (8. trinn), Linn Styrmoe (10. trinn), 

Kristine Ekeberg-Andersen (ansvarlig for 17. mai på 3. trinn) og Merete Samuelsen 

(Nordseter skole). 

Forfall:   Erik Conradi (9. trinn), Per-Morten Bergh (1. trinn) og Hege Norberg (2. trinn) 

 

1. Orientering fra ledelsen:  

a. Personal: Gjermund Jørgensen fungerer dette halvåret som rektor på Brannfjell skole 

og i hans fravær er Merete Samuelsen både rektor for ungdomsskolen og for hele 

skolen. Planen er at Gjermund kommer tilbake til høsten, slik at bemanningen da er 

normal igjen.  

b. Strategisk plan og budsjett behandles i driftsstyret 15. januar. Skolen har god 

økonomi. Det er usikkert ennå hvordan lærernormen vil slå ut, men den gir skolen 

noe mindre fleksibilitet i disponering av ressurser. 

 

2. Orientering fra FAU leder:  

a. Kommunikasjon: FAU kommer til å organisere informasjon i verktøyet Teams for å 

sikre kontinuitet og effektivitet. Sigrun kommer til å sende ut invitasjon til alle og 

samle referater, dreiebøker og andre dokumenter her. 

b. Organisasjon: Informasjon i Brønnøysund må oppdateres. Vi legger inn navn på leder 

(Hanne), nestleder (Erik) og styremedlem (Sigrun)  

c. Utstyr: FAU-leder har drøftet med skolen muligheten for å spleise på å kjøpe inn 

utemøbler slik at vi slipper å leie til arrangementer. Dette betinger at det finnes 

lagringsplass på skolen. Hanne følger opp sammen med 17. mai komité. 

 

3. Status fra gruppene: 

a. Trafikk (1. og 2. trinn): FAU har mottatt brev til FAU om trafikksikring av Oberst 

Rodes vei og området rundt Niffen fra foreldre ved Nordseter skole.  FAU Nordseter 

stiller seg bak familiene og oppfordrer dem til å samordne med Munkerud og Niffen i 

en felles henvendelse til Oslo kommune bymiljøetaten. Per Morten Bergh (1. trinn) 

er kontaktperson i FAU for dette.  

b. 17. mai (3. trinn): Kristine orienterte. Komiteen er i gang med å lage grupper og 

fordele ansvar. Skolen deltar også i bydelens felles 17. mai komité. I år går Nordseter 

skole i tog på Nordstrand.  I 2020 mobiliseres foreldre til skolens flaggborg, men fra 

2021 har FAU besluttet at flaggborgen skal bæres av elever på 7. trinn. FAU kjøper 

inn ekstra bærebelter etter behov. Komiteen har også diskutert ulike bærekraftige 

løsninger på loddsalg og premier, for eksempel at elever og foreldre oppfordres til å 

levere inn leker/bøker/klær/spill annet som er i god stand men ikke brukes. FAU 

oppfordrer sterkt til denne typen løsninger.  

c. Natteravn (8. trinn): Ny administrator på Facebook er Hege-Marie Gunnufsen. 

Informasjon og rutiner fra tidligere år må videreformidles til årets 



natteravnansvarlige. Foreldre på 8. trinn stiller også som vakter på juleball og dette 

kan inngå som en del av natteravnoppgavene når disse fordeles.  

d. Nyttårsball (10. trinn). Nyttårsball for 10. trinn på Nordseter avholdes 27. januar. 

Skolen ønsker å holde egenandel på 350 kr. FAU støtter juleballet økonomisk med 

opp til 10 000. FAU er også positiv til i å investere i et gulvdekke til gymsalen som kan 

brukes til senere anledninger også. Skolen undersøker ulike løsninger og kommer 

tilbake til FAU med forslag. Til glede og nytte for senere arrangører utarbeides et 

enkelt budsjett for nyttårsballet som vil inngå i dreiebok for arrangementet. 

 

4. Valg til driftsstyret 

Barnetrinnet: Hanne Sannes-Moe (fast) og Mona Nordheim (vara) 

Ungdomstrinnet: Hege-Marie Gunnufsen (fast) og Erik Conradi (vara).  

Hanne følger opp at minst to representanter møter onsdag 15. januar 

5. Møtedatoer resten av året 

Mandag 24. februar kl 17.30-19. På dette møtet skal det fremlegges et årsbudsjett med 

forventede inntekter fra 17. mai og en oversikt over planlagte utgifter FAU vil støtte. 

Hensikten er å etablere økonomirutiner som tydeliggjør klassekassenes funksjon og hva FAU 

kan støtte har vært etterlyst. Rektor for barnetrinnet inviteres til å orientere om hvordan 

skolen operasjonaliserer gratisprinsippet for leirskole og hva det er forventet/ ønskelig at 

FAU bidrar med.  Agenda for møtet legges ut på Teams og sendes skolens ledelse 

Onsdag 3 juni 17.30-19. Agenda for møtet legges ut på Teams og sendes skolens ledelse 

6. Eventuelt 

Referat legges på Teams med frist for godkjenning før det videreformidles til skolens 

administrasjon. Lenke til skolens hjemmeside sendes til FAU-medlemmer som sender til sine 

klassekontakter.  

 


