
REFERAT 

FAU - møte 10. september 2018 

Sted:   Nordseter skole, Personalrommet 

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

Kristin Oterholt Knudsen 

Fraværende: Catherin Langbråthen, Linn Styrmoe 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 

1. Årsmøte  
Datoen for årsmøte i foreldrerådet for Nordseter skole blir torsdag 18. oktober kl. 18. 
Innkalling blir sendt ut til alle foreldre.  
På årsmøte vil det bli lagt fram forslag til nye vedtekter. Endringen vil dreie seg om å utvide 
antall representanter i FAU-styret i takt med at skolen også blir større. Det vil bli foreslått at 
hvert enkelt trinn har en representant inn FAU, men at det fortsatt skal velges 
klassekontakter for hver enkelt klasse. Det vil i forkant av årsmøtet også bli utarbeidet 
årsberetning og regnskap/budsjett.  
 

2. Foreldremøter 
Klassekontakter og FAU-representanter bør velges på foreldremøtet på våren, slik at det er 
klart til skolestart. Dette gir en bedre kontinuitet og overlapping. Unntaksvis er 1. trinn og 8. 
trinn, må velges på høsten.  
 
FAU vil være tilstede på foreldremøtet til 1. trinn, for å gi generell informasjon om FAU sitt 
arbeid og organisering. Ved de andre foreldremøtene ved skolen sikrer FAU at aktuell 
informasjon gis via lærerne eller gjennom representanter i FAU som naturlig er tilstede da de 
har barn på trinnet. 

3. Nettvett-kurs 
Skolen og FAU ønsker i samarbeid å få til en temakveld på skolen for foreldre om nettvett og 
bruk av nettbrett. Ulike temaer ble diskutert; grensesetting i forbindelse med bruk av 
nettbrett, aldersgrenser for når man for lov til å spille, hva gjør bruk av nettbrett med 
kroppsholdningen vår.  FAU tar det videre med skolen, for å finne aktuell foreleser og dato. 

 

4. Trafikk 
FAU sendte henvendelse til Bymiljøetaten før sommeren om utfordringer rundt parkering 
ved utgangen til Tyslevveien fra gangveien gjennom Lindbäckskogen. Det har nylig kommet 
tilbakemelding fra Bymiljøetaten at deler av dette området vil det nå bli parkering forbudt.  
 

Det observeres at flere foresatte leverer barna på parkeringen nær skolen i Ivar Knutssons 
vei. Det er mange barn som kommer via Tyslevkroken og krysser denne veien. For å 
opprettholde en trygg skolevei til barna, henstiller FAU til foresatte om ikke kjøre inn Ivar 
Knutsons vei. 



FAU har også forhørt seg med Bymiljøetaten om planlegges tiltak for lavere fartsgrense i 
Ekebergveien enn 50 km/t slik det er i dag. Tilbakemeldingen på dette er at de skal sende ut 
høringsforslag til aktuelle etater i forbindelse med årlig gjennomgang av fartssoningstiltak på 
skoleveier. Eventuelle vedtatte tiltak vil starte utførelse vår/sommer 2019. 

5. 17 mai 
3. trinn opprettet på foreldremøtet før sommeren 17. mai komite, i tillegg til klassekontakter. 
FAU har egen kontaktperson for 17. mai som følger opp dette arbeidet. Det er viktig å starte 
planleggingen tidlig. Det er laget et erfaringsdokument fra siste arrangement som er nyttig å 
arbeide utfra. 
 

6. Skolegensere 
FAU ved Hanne har innhentet tilbud på skolegensere/joggebukser. Det vil utarbeides forslag 
til trykk/design og hvilke priser som gjelder. Forslaget diskuteres på neste FAU-møte.  
 

Neste møte i FAU-styret planlegges torsdag 11.10. 

 

 

 

 


