
REFERAT 

FAU - møte 23. mai 2018 

Sted:   Nordseter skole, Kunnskapstrappa 

Tilstede:  Totalt 22 personer inklusiv klassekontakter og FAU-styret 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

 

FAU-møtet var et utvidet møte der alle klassekontakter var invitert til å komme.  

1. Psykososialt miljø  
FAU hadde invitert rektor Gjermund for å informere om hvordan de jobber med det 
psykososiale miljøet. Skolen har lav terskel for å ta imot henvendelser og spørsmål generelt 
til skolen. Nordseter skole mener trivsel er en viktig faktor for å ha en god skolehverdag og 
som gir elevene et godt læringsmiljø.  Skolen har gått fra å være ungdomsskole til å bli barne- 
og ungdomsskole. Det har i den forbindelse vært jobbet mye med den pedagogiske profilen 
for å finne en rød tråd gjennom felles tanker og læringssyn. Lærerne er opptatt å gi elevene 
gode relasjoner, både mellom lærer og elev og elevene seg imellom. Skolen er ikke med i noe 
mobbeprogram. Dersom det må settes inn tiltak mot mobbing, gjøres dette i tett samarbeid 
med ledelsen. Rektor sier at tillit og dialog med foreldre er en viktig faktor for at skolen skal 
ha et godt miljø. Lærerne skal også kunne begrunne hvorfor de gjør som de gjør. 

Ungdomstrinnet har hatt fokus og bevisstgjøring på hvordan man bruker mobil og ipad i 
sosial sammenheng og læringssituasjon. På ungdomstrinnet er temaer som utdanningsvalg 
og klassemiljø sentralt. Lærer har mulighet for å følge enkeltelever med samtaler både faglig 
og psykososialt 
 

2. Skoleturer 
Rektor informerte at for turer som arrangeres i regi av skolen er det gratisprinsippet som er 
gjeldene, det vil si at turene dekkes av skolen. Tidligere år har Nordseter skole hatt brudd på 
dette prinsippet og følges opp av Utdanningsetaten pga dette. Derfor har det ikke vært 
arrangert lengre overnattingsturer (f.eks. Hvite busser) for ungdomstrinnet de senere år.  

Av faste skoleturer som arrangeres har det kun vært overnattingstur i Marka for 9. trinn. 
Når årets 4. klasse starter i 7.trinn, skal de på leirskole. Reise og opphold dekkes av skolen. 
Det er tidligere vedtatt at FAU dekker en aktivitet for elevene som takk for å arrangere 17. 
mai.  

Skolen stiller seg positive til å arrangere skoleturer, da dette ofte er med på å skape et godt 
miljø i klassene. De er viktig at likhetsprinsippet gjelder slik at alle for mulighet til å være 
med. Det er opp til hver enkelt klasse gjennom foreldrene om man vil samle inn penger til en 
klassekasse. Dette kan gjøres gjennom frivillig bidrag eller man kan tjene penger på dugnad. 

FAU fortsetter dialogen rundt skoleturer og jobber videre med skolen om flere trinn kan ha 
skoleturer. 
 

 
 

 



3. Vedtekter og sammensetning av FAU-styret 
Det nåværende FAU-styret består av syv medlemmer med representanter fra både barne- og 
ungdomstrinnet. Etter hvert som skolen utvides med et nytt trinn hvert år, øker også 
elevantallet og foreldre. FAU-styret har derfor diskutert at antall personer i FAU bør utvides. 
Et forslag er at hvert klassetrinn har en representant i FAU. Dette ble diskutert på møte og 
vedtektene må da endres og tas opp årsmøtet i foreldrerådet til høsten.  

4. Klassekontakter og oppgaver 
Siden barneskolen er under oppbygging har det vært opp til hver enkelt klasse hvilke 
arrangementer som har vært aktuelle gjennom skoleåret. Flere av trinnene har god erfaring 
med å lage aktivitetsgrupper som har ansvar for en aktivitet/arrangement hver.  
 
FAU tar kontakt med klassekontaktene på de ulike trinnene og skolen for å kartlegge hva som 
er aktuelle arrangementer, for deretter å lage et årshjul. 

De fleste klasse har god erfaring med Facebookgruppe for foreldrene i de enkelte klassene. 
Man må også å huske at alle ikke er medlem på facebook og derfor passe på at informasjon 
som legges ut også sendes per epost til foreldrene. 

Det kom også innspill om at FAU bør delta på foreldremøte på 1.rinn til høsten for å 
informere om organisering og oppgaver til klassekontakter. 

Nye klassekontakter bør velges på foreldremøtene som er på våren, slik at dette er klart når 
skoleåret starter.  

For 3. trinn som arrangerer 17. mai bør det også opprettes en egen 17. mai komite i tillegg til 
klassekontakter, slik at arbeidet fordeles på flere. 

5. Nettvettkurs 
FAU har fått henvendelse om det ikke er mulighet for arrangere nettvettkurs for foreldre. 
FAU følger opp og undersøker aktuelle aktører. 

6. Ball og bruk av limousin 
I forbindelse med Ball som arrangeres for 10. trinn har det enkelte år hvert utstrakt bruk av 
limousine blant elevene. Dette ble diskutert i møtet og FAU-styret godtar ikke at limousine 
brukes som transportmiddel i forbindelse med dette arrangement,  

 


