
Referat 

FAU møte Nordseter skole 23. september 2020 

Til stede: Hanne Sannes-Moe (leder, 4. trinn), Sigrun Aasland (sekretær, 5. trinn), Line Johannessen 

(vara 6. trinn), Kathrine Frenning (8. trinn), Hege Gunnufsen (9. trinn), Per Morten Bergh (2. trinn), 

Pål (vara 7. trinn), Vibeke Brock Mathisen hagen (vara 1. trinn), Erik Conradi (økonomiansvarlig, 10. 

trinn), Christopher Brekke (1. trinn).  

Fra skolens ledelse møtte Gjermund Jørgensen (rektor), Tine Frøytvedt (assisterende rektor for 

barnetrinnet) og Merete Samuelsen (assisterende rektor for ungdomstrinnet) 

 

1. Godkjenning av referat. Referatet er godkjent. Alle referater ligger på skolens hjemmeside. 

FAU-representantene er ansvarlige for å distribuere referat på sine trinn, men kan gjerne 

også informere om hvor der å finne: https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-

utvalg/fau/  

 

2. Konstituering av nytt FAU. Mange har fortsatt fra i fjor for å sikre kontinuitet, supplert med 

nye representanter for 1., 6. og 8. trinn. Følgende fordeling av oppgaver for skoleåret 2020-

21 ble vedtatt:  

 

Leder: Hanne Sannes-Moe 

Økonomiansvarlig: Erik Conradi 

Sekretær: Sigrun Aasland 

 

FAU mangler representanter fra 3. trinn (fast og vara). Skolen bistår med valg av disse.   

 

3. Orientering fra skolens ledelse.  

a. Skolen er godt fornøyd med oppstart og god i gang med det som bli et hektisk år 

med mange elever, skolen har nå for første gang elever på alle trinn fra 1. til 10. Ny 

ungdomsskole på Nordstrand åpner høst 2021 og vil ta av noe, samtidig utvides 

barnetrinnet gradvis og skolen skal etter hvert ha 1200 elever.  

b. Smittevern. Det er sendt ut portalmelding om hvordan skolearbeid skal følges opp 

når elever er hjemme for å hindre smitte, men uten å være så syke at de ikke kan 

gjøre skolearbeid. Smittevern er utfordrende, særlig på ungdomsskolen der valgfag 

og språkfag gjør at klassene blandes. Det er lettere på barneskolen der trinnene er 

helt adskilt. Foreldre oppfordres til å minne barna om at de husker god håndhygiene 

og følger skolens smittevernregler, slik at man unngår situasjoner der mange må i 

karantene. 

c. Leirskolen ble avholdt i uke 36 for 7. trinn og var svært vellykket, med gode 

tilbakemeldinger fra både elever og vertskap. Nordseter har avtale med Hallingdal 

leirskole (feriepark) samme uke hvert år. FAU minner om at det er gjort vedtak om at 

FAU dekker kostnaden ved én ekstra aktivitet på leirskole, mens skolen dekker reise 

og opphold. Det betyr at klassekasser ikke trenger å spare til leirskole, men er 

frivillige og kan brukes til andre aktiviteter klassene selv ønsker.  

 

4. Årshjul i FAU 

De faste aktivitetene FAU jobber med er  

https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


Oktober: foreldrerådsmøte 

Januar: Nyttårsball 

Februar: Oppstart av nye kull natteravner (8. trinn). Lister settes opp i løpet av høsten 

Mai: 17. mai i skolegården 

 

5. Status fra gruppene. De faste oppgavene i FAU på Nordseter skole er fordelt som følger: 

 Trafikk: 1. og 2. trinn 

 Nyttårsball: 10. trinn i samarbeid med skolen, med vakter fra 8. trinn 

 17. mai: 3. trinn 

 Natteravn: 8. trinn 

 

a. Trafikk: Elsparkesykler. Det har vært økende utfordringer med elsparkesykler. Det 

handler om at utleiesykler forsøpler skolegården, at mindre barn føler seg utrygge 

når elsparkesykler brukes i skolegården, og at elsparkesykler har blitt stjålet og utsatt 

for hærverk i skoletiden. Skolen har kontaktet enkelte av utleiefirmaene (Bolt) og 

blitt forbudt-område for syklene, det vil si at de ikke virker i skolegården. Dette vil 

også følges opp med andre leverandører. Trafikkomiteen samarbeider med 

Munkerud og Nordstrand, og forbereder henvendelse til plan og bygg om å sperre 

området for elsparkesykler. Skolen praktiserer forbud mot farlig lek i skolegården, 

uansett fremkomstmiddel. Skolen har også sendt ut skolemelding for å gjøre foreldre 

oppmerksom på risiko for hærverk og minnet om at skolen ikke har ansvar for 

verdisaker. Skolens ledelse minnet også om oppfordringen som alltid gjelder til 

foreldre om å ikke å kjøre barna sine til skolen.  

 

Det er nedsatt en egen trafikkomité, som inviteres inn til neste møte i FAU. 

 

b. 17. mai. FAU har mottatt referat fra 17. mai 2020, som ble et spesielt arrangement i 

lys av smittevern, men likevel svært vellykket. Mange deltok på rebusløp i 

skolegården. Ansvarlige for 17. mai arrangementene i 2019 og 2020 møter nye 

representanter for 3. trinn når disse er på plass for å planlegge gjennomføring i 2021 

og overføre erfaringer og dokumenter. 

 

 

c. Natteravnene har begynt å gå igjen. Vaktlistene følger kalenderåret slik at det er 

foreldre på 9. trinn som går natteravn i høstsemesteret. Ny representant for 8. trinn 

koordinerer med Hege og lager nye vaktlister. Vi Natteravnrådet sine smittevernråd.  

 

d. Nyttårsball: Smittevern vil legge føringer for dette og vi avventer hva som blir mulig. 

FAU vil sammen med skolen vurdere om det er bedre å utsette til påske. Erik følger 

opp dette med Merete.  

 

 

6. Status økonomi 

Det har tatt lang tid å overføre tilganger til nettbank og kontoer, men er nå på plass. 

Inntektene i 2020 ble lavere enn vanlig fordi vi måtte nedskalere 17. mai arrangementet. FAU 

har per i dag ca 120 000 kroner på konto. Det er 17. mai som er den viktigste inntektskilden. 

Pp utgiftssiden kommer bidrag til leirskole, nyttårsball, og vedtak om støtte til innkjøp av nye 



bandolær til skolens flaggborg. På neste møte setter FAU av tid til å drøfte inntekter i 

framtida og hva vi kan gjøre dersom også fremtidige arrangement på 17. mai må gjøres i 

nedskalert form.  

 

7. Kommunikasjon og dokumenter i Teams. Alle referater og dokumenter fra FAU ligger på en 

egen Teams gruppe. Nye medlemmer inviteres inn her.  

 

8. Valg til driftsstyret. Christopher Brekke ble valgt inn som barnetrinnets vara til driftsstyret. 

Foreldrene på Nordseter er dermed representert i driftsstyret med følgende. 

 

Barnetrinnet 

Fast: Hanne Sannes-Moe 

Vara: Christopher Brekke 

 

Ungdomstrinnet 

Fast: Hege Gunnufsen 

Vara: Erik Conradi 

 

9. Møtedatoer for skoleåret 

 

Årsmøte i foreldrerådet: Det skal avholdes årsmøte i foreldrerådet innen utgangen av 

oktober. Fysisk oppmøte av alle foreldre er ikke mulig med dagens smittevernregler. FAU har 

i samtråd med skolen bestemt at vi gjennomfører dette digitalt. Årsberetning, regnskap og 

budsjett sendes til alle foreldre gjennom skolemelding, med frist for innspill og spørsmål.  

 

FAU-møter  

18. november 17: Budsjett, inntektskilder, 17 mai, invitere trafikkomité og Kristine 

13 januar 17: Status nyttårsball 

14 april kl 17: status 17 mai 

9. juni kl 17: Status økonomi 

 

 

 


