
REFERAT FRA ÅRSMØTE I FORELDRERÅDET VED NORDSETER SKOLE  

 18. OKTOBER 2018 

 

Tilstede: 28 representanter fra Foreldrerådet 

Trinn Antall 
tilstede 

1. trinn 1 

2. trinn 2 

3. trinn 3 

4. trinn 1 

5. trinn 2 

8. trinn 8 

9. trinn 6 

10 trinn 5 

Totalt 28 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

Det var i forkant av møte sendt ut innkalling med agenda, forslag til endringer av vedtekter og 

årsberetning med regnskap. 

Innkalling og agenda ble godkjent. 

Sak 2. Valg av møteleder og referent 

Følgende ble valgt: 

Møteleder: Kristin Knudsen 

Referent: Tonje Einarsen 

Sak 3. Forslag til endring av vedtekter 

På bakgrunn av diskusjon i FAU-møte med klassekontaktene 23. mai 2018 ble det lagt frem forslag til 

endring av vedtekter på årsmøtet. Endringsforslaget innebærer å utvide FAU-styret med en 

representant fra vært trinn, i tillegg velges det klassekontakter i hver klasse. Følgende endringer ble 

forslått og vedtatt:  

§ 3 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som Foreldrerådets styre, organiserte foresatte-stemme og bindeledd mellom 

foresatte og skolen. FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem. FAU skal sikre reell medvirkning fra de 

foresatte. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.  

FAU har ti faste medlemmer som utgjøres av én representant fra hver parallell på barne- og ungdomstrinnene (1 – 10). 

Styret konstituerer seg selv og velger leder, nestleder/sekretær og kasserer, samt utpeker ulike oppgaver til 

styremedlemmene.  

FAU avholder møter etter behov. FAU-leder innkaller til møter. For å være beslutningsdyktige må det være minst 6 FAU-

medlemmer tilstede.  

FAU-leder skal representere FAU i skolens Driftsstyre, i tillegg til én annen valgt representant fra foreldregruppen. 

Driftsstyret skal ha én foresatt-representant fra ungdomstrinnet og én fra barnetrinnet. Det er ønskelig at FAU-medlemmer 

og foresatt-representanter til Driftsstyret sitter i mer enn ett år, og velges med ujevne mellomrom, slik at man kan 

opprettholde en viss kontinuitet.  



 Valgperioden for Driftsstyret er fra januar for en periode på 2 år, jmf; «Standardreglementet for Driftsstyrene i 

Osloskolen». Både tidligere avgang og gjenvalg er samtidig mulig.  

Det kan opprettes underutvalg til FAU.  

§ 5 Klassekontakter og trinnets FAU representant 

Hver klasse velger en klassekontakt og en vararepresentant, disse er bindeleddet mellom de foresatte i klassen og FAU. 

Klassekontaktene stiller på års- og samarbeidsmøter som FAU innkaller til, én gang per semester.  

Hvert trinn velger i tillegg én FAU representant, slik at alle klassetrinn er representert i FAU. 

Klassekontakter, vararepresentanter og FAU representant skal være avklart innen første foreldremøtet i skoleåret, gjenvalg 

er mulig.  

 Det oppfordres til ordninger der vararepresentant overtar rollen som klassekontakt, dette for å sikre kontinuitet 

og kvalitet på arbeidet 

 Det oppfordres dermed også til å ha en FAU-vara-representant-ordning på trinnene 

 

Sak 4. Valg 

Det var i forkant av årsmøtet foreslått representanter til FAU-styret fra vært trinn og følgende ble 

valgt:  

Trinn Navn 

1. trinn Sabrina Rykke 

2. trinn Hege Daviknes 

3. trinn Kristin Oterholt Knudsen 

4. trinn Mona Charlotte Nordheim 

5. trinn Jon Fabritius 

8. trinn Erik Conradi 

9. trinn Linn Styrmoe 

10 trinn Catherin Langbråthen 

Styret konstituerer seg selv på neste FAU-møte. 

Sak 5. Årsberetning og regnskap 

Årsberetning og regnskap ble godkjent.  

Sak 6. Hva gjør FAU 

Det var gjennomgang av hvilke saker FAU har jobbet med i året som har vært og det ble orientert om 

følgende:  

- Organisering av FAU.  

- Trafikk 

- 17. mai 

- Natteravn 

- Ball for 10. trinn 

For utfyllende informasjon, se tidligere referat og årsberetning 

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

 

Etter årsmøtet ble klassekontaktene for 10. trinn værende igjen for å diskutere gjennomføring av ball 

for 10. trinn. 

 

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

