
 

 

REFERAT 

FAU - møte 9. oktober 2017 

Sted:   Nordseter skole, Kunnskapstrappa 

Tilstede:  Jon Fabritius, Håkon Skjellevik-Heger, Catherin Langbråthen Tonje Einarsen, Kristin 

Oterholt Knudsen. 

Forfall:   Hanne Ninnia Teigen Gjerde, Marte Aasheim Berg. 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 

1. Årsmøte i foreldrerådet 30. oktober 

Innkalling til årsmøte er sendt til klassekontaktene som videresender til foreldre/foresatte i 

klassene. Årsberetning, vedtekter og agenda til årsmøtet ble gjennomgått. Dokumenter til 

årsmøte ferdigstilles 20. oktober. Alle klassekontakter oppfordres til å komme på møtet.  

 

2. Natteravn 

FAU ønsker å kartlegge organisering av Natteravnsordningen og hvordan den fungerer. 

Cathrin tar ansvar for å følge opp dette.  

 

3. Skoletur for ungdomstrinnet 

Under foreldremøtet på 9. trinn ble ta det tatt opp muligheten for skoletur i 10. trinn 

eksempelvis «Hvite busser til Auschwitz». FAU kartlegger med andre skoler som har denne 

type skoleturer hvordan dette organiseres og hvilke kostnader som er knyttet til dette.  

 

4. Organisering av lærere for 9. trinn 

FAU har fått tilbakemelding fra foreldre på 9. trinn om mangelfull informasjon om hvem som 

er kontaktlærer for elevene/klassene. Dette har skapt usikkerhet for hvem de skal henvende 

seg til når de har spørsmål. Jon tar dette opp i Driftsstyret.  

 

5. Ny fane til skolen – status 

Skolen har bestemt seg for layout til fanen de ønsker å bruke videre, dette vil nå finjusteres i 

samarbeid med designeren. I forbindelse med skolens 50 års jubileum vurderer FAU mulighet 

for å tilby skolegensere med samme motiv som fanen.  

 

6. Informasjon fra FAU på foreldremøte 

På høstens foreldremøter har informasjonen om FAU sin organisering og hvor mange 

klassekontakter som skal velges fra hver klasse hvert utydelig. FAU vil fra neste år være mer 

aktivt tilstede på foreldremøtene på høsten, for å sikre at lik informasjon blir gitt til 

klassetrinnene.  

 

7. Eventuelt  

FAU har mottatt forespørsel fra bydelen om hvem som er kontaktperson fra FAU ved 

Nordseter skole i forbindelse med 17. mai arrangement. Bydelen har fått informasjon at vår 

kontaktperson er Hanne. Dette er med og sikrer at vi blir kalt inn til møter i bydelen som 

gjelder planlegging av 17. mai.  

 



 

 

Referat fra tidligere FAU- møter og vedtekter kan leses på skolens hjemmeside her: 

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