
REFERAT 

FAU - møte 9. april 2018 

Sted:   Nordseter skole, Personalrommet 

Tilstede:  Jon Fabritius, Linn Styrmoe, Catherin Langbråthen, Tonje Einarsen, Kristin Oterholt 

Knudsen. 

Fraværende:  Hanne Ninnia Teigen Gjerde, Marte Aasheim Berg. 

Referent:  Kristin Oterholt Knudsen 

   

1. Trafikkvakter 
Det er gjort endring av punktene hvor trafikkvaktene skal stå.  
- Tyslevveien/Tyslevkroken flyttes til Lindbäckveien/Kittel Nielsens vei 
- Nytt punkt: Lyskrysset ved Matkroken (Ekebergveien) 
Det bør gjøres en evaluering av trafikkvaktpunktene før sommeren, klassekontaktene samler 
inn dette. 
 

2. 17. mai 
Planleggingen av 17-mai arrangement er i rute både fra 17. mai-komiteen i 3. klasse og 
skolens sin side. Den nye fanen avdukes på 17. mai av rektor.  
Det vil være ekstra utgifter til bord/stoler under årets arrangement, FAU vedtok å bevilge 
6000-8000 kr å for dekke kostnadene i forbindelse med dette. 
 

3. Natteravn 
Informasjonsskriv om nattevaktordningen er evaluert og laget nytt. Nye vaktlister er satt opp 
og sendes ut til klassekontakter. Det er foreslått at foreldre på 8. og 9. trinn går. 
Klassekontakter bør minne på vaktene og samle inn tilbakemeldinger. Det oppfordres til å 
benytte facebook-gruppen for natteravner. 
 

4. Møter 
Neste FAU-styremøte planlegges til 30. april. 
Onsdag 23. mai kl. 19-20.30 planlegges møte med klassekontakter på alle trinnene. Det er 
viktig å sende ut innkalling til klassekontaktene i god tid før møtet.  
 

5. Klassetur på 10. trinnet 
Det er ønske om klassetur for neste års 10. trinn. FAU positiv til et slikt forslag. Jon tar 
kontakt med rektor og avklarer om det er ok at klassekontakter tar videre initiativ til dette. 
 

6. Generelt  
Det er gjort avtale med et annet firma for fotografering fra neste skoleår: Limafoto. 
Det er behov for varamedlem til Driftsstyret, inntil videre dekkes disse av de andre 
styremedlemmene i FAU som ikke sitter i Driftsstyret. Tilbud om skolegensere kommer fra 
neste skoleår, slik at det nye 1. trinnet også får mulighet til å bestille. 
Andre temaer som ble diskutert:  
- psykisk helse (ungdomstrinnet) 
- skoleturer viktig for klassemiljøet 


