
 

 

REFERAT 

FAU - møte 11.september 2017 

 

Sted:   Nordseter skole, Kunnskapstrappa 

Tilstede:  Jon Fabritius, Marte Aasheim Berg, Tonje Einarsen, Hanne Ninnia Teigen Gjerde, Kristin 

Oterholt Knudsen. 

Forfall:   Håkon Skjellevik-Heger, Catherin Langbråthen 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 

1. Møter høst 2017 

Følgende datoer ble satt for høsten 2017: 

- 9. oktober: FAU-møte 

- 30. oktober: Årsmøte i Foreldrerådet  

- 27. november: FAU-møte 

 

2. Planlegging av årsmøte i foreldrerådet 

Dato for årsmøte i foreldrerådet er 30. oktober. Invitasjon blir sendt til alle foreldre/foresatte 

ved skolen. Aktuelle saker til møtet ble diskutert:  

- Årsberetning fra FAU 

- Regnskap/budsjett 

- Valg 

- Vedtekter 

- Opprettelse av trafikkomite 

Jon, Kristin og Håkon har ansvar for å forberede møtet.  

 

3. Foreldremøter og valg av klassekontakter 

Vi må sikre at det blir gitt riktig informasjon på foreldremøtene om organisering av FAU-

styret og valg av klassekontakter. Det bør velges to klassekontakter, der den ene skal stå som 

kontaktansvarlig til FAU.  

 

4. Trafikkvakter 

Det er ønskelig å opprette en trafikkomite ved skolen. Frem til dette er på plass 

administreres fordeling av trafikkvakter av Tonje og via klassekontaktene.  

 

5. Ball for 10. klasse 2017/2018 

Skoleballet for 10. trinn skal arrangeres på Nordstrand skole, da det ikke er mulig å bruke 

ungdomsskolen på grunn av byggeprosessen.  

 

6. Ny fane til skolen – status 

Elever ved ungdomsskolen har laget skisser til motiv for ny fane. Disse er videresendt til 

Flaggfabrikken (som skal produsere fanen) og det har kommet utkast med forslag til hvordan 

fanen kan se ut. Prosessen pågår videre og det er tett dialog med skolen. Det har vært 

utfordrende å finne sponsorer til prosjektet og man må derfor se på andre muligheter i 



 

 

tillegg for å skaffe penger. «Fanegruppen» er i dialog med skolen vedrørende et 

arrangement/forestilling som barneskolen skal ha senere i høst. Her kan det være mulig å 

skaffe penger gjennom salg av kunst barna lager og evt. salg av kake/kaffe.  

 

 

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

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

 

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

