
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 05.1122018 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer 
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Yuliya Martynenko, Ingrid Thygesen, Dag Arne Ramstad, 

Abdihami Husein, Marianne Mokastet,  
 
Forfall: Lars Kristian Askeland, Line Gundersen, Hoang Nguyen, Linn Vigdal, Mina Holm, Irene 

Mogensen (repr. skolen)  
 
Repr. skolen:  
  
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

46. 2018 Vennegrupper  
- Flyttes til neste møte pga fravær  

 

47.2018 Innsamling ski/skøyter 
- Det blir avholdt innsamling av ski og skøyter den 12/12 fra 15.00-18.00. 

Innkalling sendes ut på skole-sms. Ansvarlig er Dag. 
 

48.2018 Driftsstyret  
- Endringer i sammensetningen i FAU og Dritsstyret, gjør at FAU skal utpeke 

en ny representant for DS ut 2019.  
- Yuliya Martynenko meldte sitt kandidatur og ble valgt inn på vegne av 

FAU. 
- Det gjøres endringer i foresatte-representanter i DS, og FAU skal også 

utpeke en personlig vara til Yuliya ut 2019. 
 

49. 2018 Fokusgrupper  
Forslag til fokusgrupper:  

- Det pedagogiske på skolen (Dag og Ingrid) 
- AKS (Dag og Ingrid)  

 

50. 2018 Forslag om nedleggelse av Fyrhuset  
- I Bydel Grorud sitt budsjettforslag for 2019 er det foreslått en rekke kutt i 

barne- og undgomstilbudet i Grorud, blant annet ved å foreslå nedleggelse 
av Fyrhuset – og FAU er forespurt om å bidra i mobiliseringen for å 
reversere dette. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste møte onsdag 9.januar kl. 18.00-20.00 
 
 
Ingrid Thygesen                                                               
Referent                                                                            

- Budsjettet er nå til politisk behandling, og basert på erfaringer fra 
behandling i ulike bydelslag er det flertall for å reversere de foreslåtte 
kuttene. 

- Det er også signaler om ytterligere tilskudd fra Rådhuset, som kommer i 
tillegg til opprinnelig budsjettramme.  

- FAU på Nordtvet skole stiller seg bak et åpent brev til Bydelsdirektøren fra 
alle FAU på skoler i Groruddalen. 

- Det vil i forbindelse med budsjettmøtet i Bydelsutvalget den 20. desember 
bli avholdt et fakkeltog, hvor FAU oppfordrer foreldre og foresatt til å 
delta.  
 

51. 2018 17.mai komite 
Representanter fra FAU (2.trinn - Ingrid, 4.trinn - Dag og 6.trinn - Hoang) er utpekt 
som ansvarlige for å rekruttere til og etablere en 17.mai komite. Oppstartsmøte i 
januar. 
Lars Kristian og Linn har meldt seg som frivillige til en slik komite. Det må 
rekrutteres en representant fra 2,4 og 6.trinn. 
 

52. 2018 Nettvett 
- Usikkert om skolen har planlagt noe iht nettvettdag. Følges opp i januar.  

 

53.2018 Gjennomgang av referat fra forrige møte 
- Referat fra forrige møte ble godkjent 

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

