
Referat: møte i FAU ved Nordseter skole 

Onsdag 30. Mars 2022 kl. 17-18.30 

Sted: Personalrommet, Nordseter Skole 

 

1. Godkjenning av innkalling og referat.  

a. Referat og innkalling er godkjent.  

 

2. Orientering fra skolens ledelse. 

- Dialogmøte om bruken av digitale hjelpemidler i undervisningen. Informasjon om 

fremdrift.  

o Det vil bli et informasjonsmøte om den nye læreplanen og bruken av digitale 

læringsverktøy. Vi ønsker at det holdes et møte for barnetrinnet og et for 

ungdomstrinnet. Dette vil holdes tidlig på høstsemesteret 2022.  

- Andre punkter: Dette jobber skolen med nå. 

o På barnetrinnet bygges det en forpliktende helhetlig skrive- og leseplan. I 

samarbeid med NTNU – ser de på hva er det beste for å få en systematisk lese og 

skriveopplæring i småskolen.  

o Kanalstrategi. Se på digitale arenaer, og sikre at man får en større helhet og 

forutsigbarhet i hvordan lærere kommuniserer med elevene. Showbie forsvinner 

på ungdomstrinnet og erstattes av OneNote og andre plattformer. Lage en 

kanalstrategi der skolen samarbeider med foreldrene. Man ønsker en strategi for 

å lage en rutine hvor man går inn sammen og ser på hvor alt ligger og hva som er 

løpende oppgaver. Legger rammer/beste metode for både lærere og elever så 

det blir enklere å holde system og kommunikasjon.  

- Punkt om nettvett på agenda flyttes til FAU møte i juni 2022. 

 

3. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

a. Trafikk.  

i. Ansvaret ligger på 1.trinn, og det må lages vaktlister for høsten 2022. 

b. Natteravn. 

i. Lister er ok, natteravn starter 22.04.22.  

c. Skoleball. 

i. Dato for skoleball: 8. juni 2022.  

d. 17.mai.  

i. Det blir vanlig feiring i 2022. Det er full aktivitet, og gruppene jobber for å få 

et supert arrangement. Vi oppfordrer alle barn og foreldre til å støtte opp 

om arrangementet 

 

 

4. Etablering av nytt fast innslag i FAU og skolekalendere: Antirasistisk dag.  

 

a. Ønske om en fast markering på skolen rundt den 9.november hvert år. 

b. Definere formålsbeskrivelse, ansvarsområde – 9.trinn og innhold.  



i. Fakkeltogarrangementet skal være i regi av foreldre (FAU) og jobbe med 

appellanter og markedsføring i området, og at dagen på skolen er arrangert 

av elevene (elevrådet) 

ii. Navn: Inkluderings- og mangfolds dag. 

iii. Elevrådet skal få lov til å definere innholdet i dagen hvert år. Elevrådsleder 

oppfordres til å holde appell under fakkeltoget.  

iv. Ungdomstrinnet skal ha regi, men de skal også ha en strategi for at dagen 

skal være helhetlig for hele skolen, ikke bare ungdomstrinnet.  

v. VEDTAK: Foreldre for 9.trinn skal ha ansvaret for fakkeltoget, elevrådet skal 

ha ansvaret for gjennomføring av dagen på skolen, det skal gjennomføres 

hvert år fortrinnsvis 9.november hvert år.  

 

5. Orientering etter møte i driftsstyret på Nordseter Skole  

a. Det har vært varierende elevantall på skolen, og derfor har vi overskudd av 

lærerkrefter. Skolen forsøker å unngå nedbemanning, de har kontroll på 

regnskapene og går i pluss. Vi har et mindre forbruk som gjør at skolen har 

overskudd til å bruke ressurser på elevene.  

b. Strategisk plan for 2022 ligger på hjemmesiden.  

c. Endringer i ledelsen – AKS og leder på et av trinnene på ungdomsskolen.  

d. Elevrådet: Mangfold- og inkluderingsdagen var elevrådet veldig fornøyde med. Det 

har laget et forum for diskusjon der elevene klarer å stoppe diskusjoner. Elevene har 

hatt konkurranse for utforming av skolegården. De har bestemt seg for logo og farger 

på skolegensere.  

e. Fullstendighetserklæring for skolen ligger ute på skolens hjemmeside.  

 

6. Eventuelt 

 

a. Det er snakk om å samarbeide med Munkerud om et «bli kjent»-ball med elevene i 

7.trinn som skal samles. 

 

 

 

Neste møte i FAU er tirsdag 7. juni kl. 17:00 


