
          Nordtvet skole   

                               "Med tro på oss selv og hverandre, strekker vi oss mot nye mål" 
 
             

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 02.11.2016  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer   
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong, Hoang Nguyen, Anita Heyerdahl, Ida 

Tideman, Frøydis Gleditsch, Magne Thiesen, Eva Karlsen-Rybankska 
 
Forfall:  Allis Kydland 
 
Repr. skolen:  Wenche Schjøll / Inspektør, vikar for Kathrine 
 
      

  

Sak/saksnr. Beskrivelse 

50-2016 Gjennomgang av referat fra 12. Oktober 
 

51-2016 Informasjon fra skolens ledelse v/ Wenche Schjøll 
 Helsesøster tiltrer fast i en høyere prosentstilling enn tidligere, vi ønsker 

henne i full stilling og det jobbes videre med saken. 
 Det blir gjennomført en ekstern elevundersøkelse til våren. 
 Inspektøren ønsker flere innspill som kan tas med videre til ledelsen på 

skolen.  
 Samspillet mellom FAU og skolen er positivt, det er et stort ønske om å 

bistå og hjelpe hverandre og skape et godt samarbeid. 
 Skolen er med i et lese - og skrive prosjekt med utdanningsetaten hvor det 

blir gitt god opplæring av alle lærere.  
o Nordtvet skole har store språkutfordringer. 

 Det var storbesøk på Nordtvet skole av Ukrainas førstedame i November. 
Hun ønsket å se på inkluderingen av barn med særskilte behov og hvordan 
en  vanlig skole tok disse utfordringene.  

 FAU ønsker å vite mer om hva som skjer på skolen?  
o Temaet blir satt til oppfølging. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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52-2016 Bursdagsfeiringer 

 FAU ønsker en dialog med skolen rundt retningslinjer for 
bursdagsfeiringer og invitasjoner, og foreslår et møte med skolens ledelse 
for å diskutere temaet. 

o FAU leder tar dette videre med inspektør og evt. kaller inn til et 
møte. 

 Tilgjengelige Lokaler for bursdagsfeiringer:  
o Klubben (gjelder kun for trinnfest) – vi sjekker med Klubbleder. 
o Bessa (gratis) 
o Gymsalen – kan leies billig via skolen. Ulempen er at det ikke 

finnes kjøkken her. 
o Finnes det muligheter for at FAU kan leie rom på Samfunnshuset? 

Vi tenker alle på flere alternativer. 
 

53-2016 Planlegging vedr. 17. Mai 
 FAU kaller inn til et møte med klassekontaktene for 2, 4 og 6. trinn i løpet 

av november for etablering av en 17. Mai komite.  
o Oppdatert kontaktliste vil sendes ut sammen med dette referatet. 
o Viktig å få på plass en komité og leder.  
o FAU styret samler dokumentasjon på oppgaver, handlelister og 

vaktlister fra årets arrangement og overleverer til ny 
arrangementskomite, sammen med sluttrapporten og status på 
materiell.  

 Spørsmål er stilt om hvorvidt Nordtvet skole skal gå i tog i byen eller ikke -  
Inspektør undersøker med skolen. 
 

54 -2016 Gjennomgang av årshjulet sammen med inspektør.  
 

55-2016 FAU styret vs. Foreldreutvalget og andre initiativ 
 Trafikkutvalg: 

o Det finnes ikke et eget Trafikkutvalg ved skolen, kun engasjerte 
foreldre som ønsker en sikrere skolevei, hvor Anita /referent ble 
gruppens leder.  Resultatet ble et nytt lyskryss ved overgangen  
ved Joker i Nedre Kalbakkvei. Dette hadde ikke fungert uten tett 
samarbeid med fjorårets FAU styre og med støtte av skolens 
ledelse. Det ble opprettet en Facebookgruppe: Trygg skolevei til 
Nordtvet Skole!  

 FAU ønsker å gå i dialog med flere foreldre/ grupperinger som jobber med 
å forberede oppvekstmiljøet på og rundt Kalbakken. 

 Skolekorps:  Det går rykter om et initiativ for å starte opp igjen 
skolekorpset ved Nordtvet skole. FAU ønsker å finne ut av dette og følger 
opp saken med inspektør. 

 Nattravner:  

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste møte onsdag   07. desember kl. 18.00-20.00 
 
Haakon Fredriksen                                                             Anita Heyerdahl 
Leder FAU                                                                    Referent 

o Inger-Lise er i dialog med Tryg Vesta og vil komme tilbake med 
mer info. 

o Tryg Vesta har utstyr og info materiell som kan leveres skole og 
foresatte. 

o På www.natteravn.no finner man info på alle natteravngrupper i 
hele Norge. Det finnes foreløpig ingen her i nær omkrets. 

o Vi trenger mellom 3-5 engasjerte foreldre som danner en 
natteravsgruppe med ansvar for vaktlister etc. 

 Burde være i samarbeid med flere skoler 
 En natteravngruppe kan søke økonomisk støtte. 
 Mest relevant fra 5. trinn og oppover. 

 

56-2016 Eventuelt 

 Skolens bibliotek ønsker nye bøker og har utarbeidet en ønsket bokliste. 
De lurer på om FAU kan bidra økonomisk med et fast beløp. 

o FAU er positive til å bidra med økonomisk støtte, og undersøker 
kostnaden for innkjøp av bøkene. 

o Boklisten blir også sendt på mail til styremedlemmene, som 
vurderer andre muligheter for å skaffe bøkene gjennom 
innsamling eller donasjoner.  

 Flere FAU arrangementer?  
o FAU ønsker å se på muligheten for å arrangere et større event på 

skolen i tillegg til neste års 17. Mai-feiring. 
o Forslag som kulturkveld, spillkveld evt. en felles sommeravslutning 

er nevnt og vil bli fulgt opp videre i dialog med skolen. 

 KFU arrangerer fellesmøte i skoleregionen C og D den 24. november, for 
FAU leder/nest-leder.  

o Informasjon om skoleplanen 2016/2017. 
 

  

Saker til 
oppfølging: 

 

 Styret samler inn informasjon på om det finnes foreldre / grupperinger 
som ønsker å bedre oppvekstmiljøet på Kalbakken. 

 Styret undersøker pris og evt. rabatter på boklisten. 
 

 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml

