
Referat fra møte i FAU ved Nordseter skole 

Onsdag 20 januar 2021 kl 17-18 

Digitalt møte på Teams 

Til stede: Per Morten Berg (2. trinn), Sabrina Rykke (3. trinn), Hanne Sannes-Moe (4. trinn), Sigrun 

Aasland (5. trinn), Kathrine Ekeberg (6. trinn), Lars E Olsen (7. trinn), Kathrine Frenning (8. trinn), 

Hege Gunnufsen (9. trinn), Erik Conradi (10. trinn), Merete Samuelsen (Nordseter skole) 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling, referat og agenda.  

Innkalling og referat er godkjent. Det legges til et nytt punkt på dagsorden som følge av at FAU-leder 

er nyvalgt leder av Driftsstyret ved Nordseter skole og dermed ikke fortsetter som leder av FAU 

 

Sak 2 (Ny): Valg. 

Som følge av at Hanne Sannes-Moe er ny leder av Driftsstyret ved Nordseter, har FAU konstituert seg 

på nytt med følgende sammensetning: 

 Leder: Sigrun Aasland 

 Økonomiansvarlig: Erik Conradi (fortsetter) 

 Sekretær: Kathrine Frenning 

 

Sak 3: Orientering fra elevrådet.  

Elevrådsleder Ingeborg Mathilde Lyngseth orienterte om situasjonen på ungdomsskolen. 

Hjemmeskole er krevende for mange, og stiller store krav til selvstendig arbeid. Oppfølgingen er ikke 

den samme som i mars, først og fremst fordi lærerne nå har normal undervisning på skolen med den 

kohorten som er der. Særlig på 10. trinn er det bekymring knyttet til avvikling av eksamen. Elevrådet 

ønsker seg (i) hyppigere tilbakemelding på faglig nivå jevnt gjennom skoleåret (ii) eksamen på 

bakgrunn av færre læringsmål i lys av tapt læringsutbytte og (iii) daglige fellesmøter i klassen også for 

elever på hjemmeskole, som et bidrag til å holde motivasjonen oppe.  

FAU vil gjerne støtte opp om felles initiativ mot Oslo kommune om eksamen, og er gjerne på andre 

måter behjelpelige. 

 

Sak 4: Orientering fra skolen 

Merete orienterte om tiltak på vegne av skolen, elever og foresatte for tilpasset eksamensavvikling.  

Skolen setter pris på tilbakemeldingene fra elevrådet, og tar dette med når de diskuterer 

problemstillingene i ledelsen.  

 

Sak 5. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

a. Trafikk. Status på trafikkvakter og arbeid i områdets trafikkgruppe. All informasjon er 

nå distribuert og mottatt og trafikkvakter avvikles som planlagt 



b. 17. mai. Prosjektgruppe er opprettet og planlegger liknende opplegg som 2020, med 

mulighet for oppskalering dersom smittesituasjonen tillater det. I tillegg ønsker 17-

maikomitéen å arrangere lotteri for å skaffe noe høyere inntekter. Sabrina kontakter 

Hanne for å få info om restopplag av Nordseterkort og FAUs vippsnummer 

c. Natteravn. Lister er under utarbeiding og Natteravnene begynner sesongen i februar. 

For tiden er det på grunn av smittesituasjonen ikke mulig å benytte seg av 

samarbeidet med Egon. Natteravnene må enn så lenge ha med egne vester og evt. 

smittevernutstyr. Oppmøtested er på Sæter Torg (Ved siden av Egon) Natteravnene 

følger nasjonale retningslinjer og informerer foreldre om dette 

d. Nyttårsball. FAU forstår at ball i 10-klasse er en viktig milepæl, og det planlegges 

sommerball i stedet for nyttårsball. Erik koordinerer med skolen for å finne egnet 

dato etter eksamen. Erik koordinerer med skolen og informerer Kathrine F. som har 

ansvar for foreldrevakter (8.trinn). 

 

Neste møte i FAU er 14.april 2021 kl 17.00 

 

 


