
REFERAT 

FAU - møte 8. januar 2018 

Sted:   Nordseter skole, Personalrommet 

Tilstede:  Jon Fabritius, Linn Styrmoe, Hanne Ninnia Teigen Gjerde, Marte Aasheim Berg, 

Catherin Langbråthen Tonje Einarsen, Kristin Oterholt Knudsen. 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

   

1. Verv og ansvarsoppgaver til medlemmer i FAU-styret 
Linn Styrmoe ble valgt som nytt medlem i FAU-styret på årsmøte og ble ønsket velkommen. 
Oppgaver og verv tilknyttet FAU-styret ble gjennomgått.  

Navn  Rolle/ansvar 

Jon Fabritius (barnetrinnet) Leder. Medlem i Driftsstyret ved 
skolen. 

Kristin Knudsen (barnetrinnet) Sekretær 

Linn Styrmoe (ungdomstrinnet) Økonomiansvarlig. Natteravn. 

Tone Einarsen (barnetrinnet) Styremedlem. Trafikkvakter. 

Marte Aasheim Berg 
(ungdomstrinnet) 

Styremedlem. Natteravn, skoleball. 
Medlem i Driftsstyret ved skolen. 

Hanne Ninnia Teigen Gjerde 
(barnetrinnet) 

Styremedlem. 17-mai ansvarlig 

Catherin Langbråthen 
(ungdomstrinnet) 

Styremedlem. Natteravn, skoleball. 

Det ble diskutert forslag til ny organisering av FAU for neste skoleår, der man har en 
representant fra hvert klassetrinn i FAU-styret. Oppfølging av dette på neste møte.  

2. Opptak av 1. trinn for skoleåret 2018/2019 
Over 80 barn tilhører skolekretsen for 1. trinn ved neste skoleår. Etter vedtak i 
Utdanningsetaten har skolen kun kapasitet til å ta inn 60 elever, så lenge oppussingen av 
ungdomsskolen pågår. Skolen har avholdt informasjonsmøte med foresatte/foreldre. Alle 
barna skrives inn ved skolen, men det er mulig å søke overflytting til Munkerud og 
Nordstrand. FAU følger opp saken. 
 

3. Natteravn 
Natteravnene har ikke fungert optimalt. Både at det er mangelfullt utstyr (vester, mobil etc.) 
i tillegg til varierende oppmøte blant foresatte/foreldre som er satt opp på vakter. Det er 
viktig at natteravnenesordningen fungerer optimalt med tanke på den forebyggende 
effekten det har for å forhindre problemer knyttet til fester, fyll og slåssing hos elever ved 
ungdomstrinnet, som det har kommet rapporter om i den senere tid. Følgende innspill og 
tiltak ble diskutert:  
- Linn, Catherin og Marthe setter opp nye grupper og fikser informasjon og utstyr 
- Foreldre/foresatte oppfordres til å melde seg inn i facebook-gruppen for natteravner på 
Nordstrand 
- Utvide antall vakter ved at foreldre/foresatte i både 8. og 9. trinn går og vurdere utvide 
tiden for når man skal gå (kveldsravner og natteravner) 



- Ta kontakt med Brannfjell og Kastellet skole for å diskutere hvordan man kan bedre 
samarbeidet. Jon kontakter FAU-lederne.  
- Kontakte Egon for å høre om det er mulighet å ha det som oppmøtested/kontaktpunkt for 
vaktene. 

4. Trafikkvakter 
Tonje har sendt ut ny oversikt til klassekontaktene for trafikkvakter. Punktene der 
trafikkvaktene står ble diskutert og ble vurdert til å opprettholdes slik de er i dag.  
FAU ønsker at det nedsettes en trafikkomite og det sendes ut forespørsel til foreldre om 
noen kan tenke seg å være med på dette.  
Det er kommet spørsmål om hvilken fartsgrense som bør være gjeldende forbi skolen i 
Ekebergveien. FAU undersøker dette. 

Påminnelse for hva som er viktig når man står trafikkvakt:  
1. Bruk refleksvest 

2. Følg med og gjør deg selv synlig. Den preventive effekten på andre trafikanter er en viktig 
del av jobben. 

3. Følg trafikkreglene selv, ikke tving bilene til å bråstoppe når det kommer barn som skal 
over. De må jo lære å se seg for å vente til de er sikre. 
 

5. 17. mai 
Hanne orienterte om status for 17. mai. 3. trinn er godt i gang å planlegge arbeidet. Fanen 
blir klar til 17. mai og skolen skal gå som nr. 2 i barnetoget i byen. Fanen koster ca. kr 55000, 
skolen dekker resterende beløp utover det FAU har i budsjettet. FAU oppfordrer alle som har 
mulighet til å delta på skolens 17. mai arrangement.  
 

6. Møter  
Jon setter opp forslag for møtedatoer vinter/våren. 

 

 

 


