
REFERAT 

FAU - møte 5. november 2018 

Sted:   Nordseter skole, personalrommet 

Tilstede:  Sabrina Rykke, Hege Daviknes, Kristin Oterholt Knudsen, Mona Charlotte Nordheim, 

Jon Fabritius, Erik Conradi, Linn Styrmoe, Catherin Langebråthen, Gjermund 

Jørgensen (rektor) 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 
1. Konstituering av FAU-styret 

Det ble valgt nytt styre på årsmøte 18. oktober. Alle var tilstede på møtet i dag og man tok en 
kort presentasjonsrunde.  
 
Følgende roller og ansvar ble fordelt:  
Leder:  Jon Fabritius 
Nestleder: ikke bestemt 
Økonomiansvarlig: Linn Styrmoe 
Sekretær: Mona Charlotte Nordheim 
Trafikkvakter: Hege Daviknes 
17. mai ansvarlig: Kristin Oterholt Knudsen 
Nyttårsball: Catherin Langebråthen 
Natteravn: Linn Stymoe, Erik Conradi 
 
Representanter i skolens driftsstyre:  
Jon Fabritius og Catherin Langebråthen 
Hege Daviknes (vara) og Erik Conradi (vara) 
 
Endringer i styret må meldes til Brønnøysundregisteret. 
 

2. Fra skoleledelsen  
For å ha tettere og mer direkte dialog er det ønskelig både fra skolens ledelse og FAU å 
invitere skolens ledelse til FAU-møtene fremover.  
Rektor Gjermund var tilstede og orienterte om hvordan skolen jobber for skape et godt 
læringsmiljø og resultater fra elevundersøkelsen: 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/n
ordseter-skole?sammenstilling=1&fordeling=2&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10 
 
Nordseter skole er en mobilfri skole. Målet med det er at elevene skal utvikle sosiale 
ferdigheter gjennom mellommenneskelige relasjoner og bli trygge på den sosial arena med 
de andre medelever ved skolen. Skolen har fokus på trygghet og trivsel for elevene, både 
forholdet elev-elev og lærer-elev, og mener dette er med på å danne grunnlag for et godt 
læringsmiljø. Lærerne har individuelle muligheter for hvordan de kan legge opp undervisning 
og lekser, men de må kunne begrunne hvorfor de gjør som de gjør.  
 
Ved skolestart høsten 2019 ville alle barn i skolens opptaksområde få tilbud om plass ved 
skolen. Ungdomsskolen vil være ferdig rehabilitert og elevene som har vært på Nordstrand 
skole dette skoleåret vil komme til Nordseter høsten 2019.  
 
 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nordseter-skole?sammenstilling=1&fordeling=2&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/nordseter-skole?sammenstilling=1&fordeling=2&orgaggr=o&kjonn=a&trinn=10


 
3. Ball for 10. trinn 

Klassekontaktene i 10. trinn jobber med å arrangere ball for 10. trinn og har tett dialog med 
skolen. Det er kommet opp tre alternativer steder: Skøyen (konferansesenter), Thon Hotell 
Sandvika og Sporten (Holmenkollen). Beslutning om sted tas når alle tilbudene er komplette. 
Siden arrangementet holdes eksternt vil det være høyere utgifter både til kuvertpris og leie 
av lokaler. FAU besluttet derfor å bidra med 15 000 kr til leie av lokaler. Det er viktig at 
arrangementet holdes i tråd med skolens regler og holdninger. Det vil i forkant ballet holdes 
et informasjonsmøte med elevene.  

 
4. Trafikkvakter 

Det observeres jevnlig at det mangler trafikkvakter på de oppsatte punktene, i tillegg er det 
noe uforsvarlighet i forbindelse avstigning ut av biler der foreldre kjører barna til skolen. FAU 
kommer med følgende oppfordring:  
- Dersom du ikke kan ta trafikkvakt, prøv å bytte med noen andre 
- Det oppfordres til at barna går til skolen selv eller i følge med voksne 
- Ved transport i bil og avsetting av barn, sørg for at det skjer på en forsvarlig måte  
- Det oppfordres til ikke å sette av barna i Tyslevkroken eller Ivar Knutsons vei, dette for å 
hindre trafikkfarlige situasjoner da det er mange som ferdes her. 
 
 

5. Nyttige sider  
Natteravnene har egen facebookside: Natteravnene Nordstrand 
Tidligere referat fra FAU:  
https://nordseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 

Neste styremøte i FAU planlegges til 14. januar 2019 kl. 19. 

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

