
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:   6. september 2017  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede fra 
FAU styret: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong (deler av møtet),  Magne Thiesen, Ida 

Tidemann, Frøydis Gleditsch 
 
Forfall: Eva Karlsen-Rybankska, Allis Kydland, Hoang Nguyen 
 
Repr. skolen:  Anita Torsøe 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

44-2017 Informasjon fra skolen 
- Foreldremøte 1-4 trinn gjennomført, med mange positive 

tilbakemeldinger. 
- Det er kommet inn flere spørsmål knyttet til ansvar og erstatning for 

iPad, og ulike tilbakemeldinger har skapt usikkerhet. Saken er tatt opp 
med skolens ledelse, og det understrekes at barn/foreldre har et 
generelt ansvar for å behandle skolens eiendom på en forsvarlig måte. 
Eventuelle saker vil tas individuelt med skolen. Det rapporteres om 
svært få saker fra skoler med tilsvarende ordninger. 

45-2017 AKS (Aktivitetsskolen) 
- FAU etterlyser noe bedre informasjon fra AKS om aktiviteter og planer 

for skoleåret. 
- Resultat fra foreldreundersøkelsen viser at AKS har et 

forbedringspotensiale på kommunikasjon og informasjon til foreldrene 
og det er planlagt et foreldremøte den 19. september hvor planer for 
året skal kommuniseres og hvor foreldrene kan få komme med 
spørsmål og ønsker for aktiviteter og tilbud. Mer informasjon om 
dette kommer fra AKS. 

- Det jobbes med å oppdatere AKS sin hjemmeside på skolens nettsider. 
- Det er satt fokus på forbedret matservering og ansatte er blant annet 

vært på kurs og besøk hos andre aktivitetsskoler. 
- AKS tilbyr leksetid, men har ikke anledning til å tilby leksehjelp – dette 

er det skolen som organiserer i henhold til gitte budsjetter. 
- Ytterligere informasjon om aktiviteter og planer vil bli gitt på møtet 

19. september. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste styremøte onsdag   11. oktober 
 
Haakon Fredriksen       Ida Tidemann 
Leder                                                   Referent 

46-2017 Melkeordningen 
- 6-trinn har tatt ansvaret for daglig å sortere melk i klassesett i henhold 

til bestillingslister. For denne oppgaven er det tidligere praktisert at 
FAU honorerer klassen med et beløp til klassekassen. 

- For skoleåret 2016/2017 er det besluttet å etterbetale klassene kr. 
3000,- for arbeidet 

- For skoleåret 2017/2018 vil Tine endre ordningen, og ferdige 
klassesett vil bli levert til skolen. Dette medfører at ordningen med 
sortering på skolen faller bort. 

- FAU har dialog med skolen om evt. arbeid som skolen og elever har 
med å administrere melkeordningen for inneværende skoleår. 

47-2017 FAU allmøte 
- Årets allmøte gjennomføres den 26. september – etter avtale med 

skolen 
- Det jobbes fortsatt med å sette endelig agenda for møtet, og FAU tar 

ansvaret for å sende ut innkalling og agenda så snart dette er endelig 
spikret. 

- Tema som dag- og natteravn, nettvett og sosiale medier er på listen 
over aktuelle tema for allmøte og evt. for en temadag senere i høst. 

48-2017 Prosjekt ny lavvo ved Vesletjern 
- Møte i planleggingsutvalget avholdt 4. september 
- Det undersøkes om dagens lavvo kan erstattes av en gapahuk, da 

dette anses som mer holdbart. Det undersøkes i forhold til innvilget 
støtte, dagens tillatelse og evt. ny tillatelse for tilpassinger på området 
(felling av trær etc.) 

- Det undersøkes om mulighet for å få bistand til bygging av fagskolen, 
Kuben og tømrerlinja på Stovner vgs. 

- Skolen gjør en befaring på stedet og innkaller til møte når nødvendige 
tillatelser og annet er i orden. 

 Saker til oppfølging: 
- Re-etablere arbeidsutvalg for områder som trafikk, AKS, leksehjelp 

osv. 
- Ordning med leksehjelp 
- Temadag om nettvett, sosiale medier etc. 
- Valg av representanter fra FAU til Driftstyret på skolen 

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

