
REFERAT 

FAU - møte 29. mai 2017 

 

Sted:   Personalrommet Nordseter skole 

Tilstede:  Jon Fabritius, Håkon Skjellevik-Heger, Tonje Einarsen, Hanne Ninnia Teigen Gjerde, 

Catherin Langbråthen, Kristin Oterholt Knudsen. 

Forfall:   Marte Aasheim Berg 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 

1. 17. mai 

God planlegging og gjennomføring av foreldre til klasse 3E, sørget for at årets 17. mai 

arrangement ble veldig vellykket. En stor takk til 3E for innsatsen. Foreløpig beregnet 

overskudd er ca. kr 40 000. Det vil i etterkant bli laget et erfaringsdokument som vil være 

utgangspunkt for neste års arrangement. 17. mai ansvarlig fra FAU vil følge opp dette 

arbeidet. Noen erfaringer ble diskutert i møtet:  

- Opprettelse av VIPPS og konto tok lang tid 

- Den nye ruten til toget var fin, men oppsamlingen ved kirken var noe kaotisk for de som 

gikk sist. 

- Det planlegges muligens å gå i tog i byen neste år, da skolen har 50 års jubileum.  

- Organisering av retur av faner og flagg tilbake til skolen kan bli bedre 

- FAU har behov for et rom på skolen til lagring av diverse utstyr. Dette er det gitt beskjed om 

til skolen.  

- Gevinster og mat/drikke som er til overs går til klassetrinnet som har ansvar for 

arrangementet. 

- Når FAU etter hvert vil få flere inntekter, vil det være aktuelt å gi et bidrag til klassetrinnet 

som hadde arrangementet. Det er ønskelig å gi et øremerket beløp som kan benyttes til 

aktiviteter i forbindelse med leirskole (se pkt. 6) 

 

2. Trafikkvakter 

Vi fortsetter med trafikkvakter neste skoleår. Erfaringene fra året som har vært viser at de 

fleste går i følgegruppe eller sammen med voksne, men den forebyggende effekten 

trafikkvakten har er et viktig argument for videreføring av dagens ordning. I tillegg vil det 

neste år bli flere skoleelever når det kommer nytt 1. trinn. Tonje blir ansvarlig for fordeling av 

trafikkvakter i samarbeid med klassekontaktene. Neste års 3. klasse vil tildeles første runde 

med trafikkvakter fra skolestart.  

 

3. Ball for 10. klasse 2017/2018 

I forbindelse med oppussing av skolen skal neste år, kan ikke ballet arrangeres på Nordseter. 

Skolen har kontaktet FAU for å få bistand til å finne lokale. Det er opprettet en komite av fem 

foreldre på 10. trinn som deltar i dette arbeidet. FAU vil følge opp dette og kontaktpersoner 

vil være Marte og Catherin som representerer ungdomstrinnet i FAU.  

 



4. Natteravner 

Foreldre til elevene på ungdomstrinnet går natteravner. FAU ser på dette som et viktig 

arbeid og ønsker å følge opp dette. Kontaktpersoner vil være Marte og Catherin 

 

5. Oppussing av skolen  

Arbeidet med oppussing av ungdomskolen starter neste skoleår. 10. trinn skal være på gamle 

Nordstrand vgs., mens 8. og 9. trinn skal være på Nordseter. Det er informert fra rektor at 

man vil mangle spesialrom (f.eks. til naturfag). Dersom elevene må reise mellom skolene, må 

man finne gode løsninger for håndtering av dette. Jon er ansvarlig fra FAU og vil følge opp 

utfordringer og problemstillinger tilknyttet oppussingen. FAU ønsker at skolen skal komme 

med generell informasjon om prosjektet til foreldre i forkant av oppstart.  

 

 

6. Leirskole 

Skolen har inngått avtale med Hallingdal leirskole fra 2017. Avtalen gjelder uke 36, mandag-

torsdag for 7. trinn. Leirskoleopphold skal i henhold til regelverket være gratis og dekkes av 

skolen. Utlegg til eventuelle ekstra aktiviteter kan dekkes ved at klassen sparer penger.  

Mer om leirskolen her: http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/ 

 

7. Skolemelk  

Skolemelkordningen utvides og endres fra neste skoleår (endrer også navn til TINE 

Skolelyst). Det blir mulig å bestille flere typer varer og bestillingene kan variere fra dag til dag 

(men være like fra uke til uke). Produktene blir levert ferdig pakket klassevis til skolen. Det er 

skolen som velger produkter, men ønsket innspill fra FAU dette. FAU mener det bør unngås 

usunne alternativer type sjokolademelk.  
 

8. Evaluering av skoleåret ved barnetrinnet 

Skolen ønsket tilbakemelding fra FAU på hvordan skoleåret for barnetrinnet har vært. 

Følgende temaer ble diskutert og videreformidles til skolen:  

- Informasjon skolen-hjem 

- Garderobeforhold 

- Matordning AKS 

- Aktivitetstilbud AKS 
 

9. Rollefordeling og oppfølgingsansvar medlemmer FAU 

17. mai:  Hanne Ninnia Teigen Gjerde 

Trafikkvakter:   Tonje Einarsen 

Ball 10.trinn:   Catherin Langbråthen og Marte Aasheim Berg  

Natteravn:  Catherin Langbråthen og Marte Aasheim Berg 

Oppussing av skolen:  Jon Fabritius 

 

10. Møteplan FAU – høst 2017  

FAU planlegger å avholde jevnlig møter (hver 6. uke). Det planlegges å avholde årsmøte i 

oktober.  

 

http://feriepark.no/grupper/hallingdalleirskole/

