
Referat fra møte i FAU ved Nordseter skole 

Onsdag 18 november 2020 kl 17-18 

Digitalt møte på Teams 

Til stede: Vibeke Brock Mathisen Hagen (1. trinn), Per Morten Bergh (2. trinn), Sabrina Rykke (3. 

trinn), Hanne Sannes-Moe (4. trinn), Sigrun Aasland (5. trinn), Kathrine Ekeberg (6. trinn), Lars E Olsen 

(7. trinn), Kathrine Frenning (8. trinn), Hege Gunnufsen (9. trinn), Erik Conradi (10. trinn), Tine 

Frøytvedt (Nordseter skole), Merete Samuelsen (Nordseter skole), Kristine Ekeberg (17. mai-komité 

2020) 

1. Godkjenning av innkalling og referat. Innkalling og referat godkjent 

 

2. Orientering om digitalt foreldrerådsmøte. Ettersom normalt foreldrerådsmøte ikke kan 

avholdes som vanlig i høst grunnet smittevern, har FAU bestemt at årets foreldrerådsmøte er 

digitalt. Årsberetning og regnskap er sendt ut via skolemelding, med frist for kommentarer 

og tilbakemeldinger. Det viste seg at noen foreldre var i tvil om det skulle avholdes 

videomøte i tillegg til utsending av papirer. For å være sikker på å unngå misforståelser 

bestemte FAU å sende ut ny skolemelding med presisering av at innspill og kommentarer på 

sendes skriftlig på epost, at de ikke vil bli avholdt videomøte, og å utsette fristen. 

Skolemelding er i etterkant sendt ut, og ingen kommentarer er mottatt. Årsberetning og 

budsjett for skoleåret 2019-2020 anses derfor vedtatt, og protokollen blir signert og innsendt 

til Brønnøysund. 

 

3. Orientering fra skolens ledelse. Skolen har meldt inn at de ønsker å drøfte alternativ til 

julegudstjeneste for elever på 5. til 10. trinn. I år vil det uansett ikke bli avholdt 

julegudstjeneste, og skolen vil komme tilbake med forslag til opplegg for neste skoleår, for å 

sørge for å etterleve retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.  

 

Det ble også orientert om håndtering av rød sone på ungdomstrinnet, der elevene nå veksler 

mellom hjemmeskole og oppmøte. Dette har krevd rask omstilling fra skolens side. 

Foreldrerepresentantene fra ungdomstrinnet er godt fornøyd med informasjon fra skolen til 

både foreldre og elever.  

 

4. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

a. Trafikk. Status på trafikkvakter og arbeid i områdets trafikkgruppe. Mange foreldre 

på 1.-3. trinn har ikke mottatt trafikkvakter. Per Morten og Christopher/Vibeke følger 

opp dette og sørger for at vakter fordeles og informasjon når ut. Skolen og FAU har 

mottatt invitasjon om å komme med innspill til trafikksituasjonen i området. 

Trafikkgruppa formulerer et svar og dette kan om ønskelig sendes fra FAU-leder. 

Fristen for innspill er 3. desember. 

b. 17. mai. Leder for årets 17. mai komité orienterte om årets arrangement og følger 

opp med årets representant for 3. trinn, Sabrina Rykke. Komitéen for 2021 

oppfordres til å komme i gang med planlegging, og styre mot et arrangement som 

kan nedskaleres om nødvendig. Det er ønskelig at det også i 2021 blir et 

arrangement for alle på 17. mai på Nordseter skole.  

c. Natteravn. Natteravnrundene for 2020 avsluttes snart, og nytt 8. trinn v/ Kathrine 

overtar ansvaret. Erfaringsdokumenter ligger i mappen Natteravn på Teams-gruppen 

FAU Nordseter. Hege følger opp dette med Kathrine. 



d. Nyttårsball. Slik det ser ut nå, blir det ikke mulig å arrangere nyttårsball i januar. 

Skolen og ansvarlige på 10. trinn følger med og forsøker å finne løsninger så fort det 

blir mulig eller senere på våren, men ikke for tett opp til eksamen. 

 

5. Status økonomi v/ Erik. FAU har en egenkapital på 125 000 kroner. Årets inntekter fra 17. 

mai ble lavere enn normalt, så det er bra å ha en buffer. Fremover blir det viktig å finne noe 

flere inntektskilder, slik at det fortsatt er rom for å støtte sosiale arrangementer og felles 

skolemiljøtiltak. 

 

6. Nye inntekter. På dette møtet hadde FAU satt av tid til å tenke høyt om inntektskilder til 

FAU. Forslag inkluderte digital julekalender, og å utforske muligheter for sponsede 

arrangementer, i første omgang digitale. Erik Conradi og Per Morten Bergh jobber videre 

med dette, og tar gjerne imot flere idéer og hoder de kan tenke sammen med. Erik 

koordinerer arbeidet.  

 

7. Eventuelt. På vegne av skolens foreldre har FAU kjøpt inn kake som en påskjønnelse til 

lærerne ved Nordseter skole, som står på og viser stor tilpasningsevne, kreativitet og omsorg 

i en krevende tid. 

 

 


