
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:   7. juni 2017  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong,  Magne Thiesen, Ida Tidemann, Wenche 

Schöll 
 
Forfall: Eva Karlsen-Rybankska, Frøydis Gleditsch, Allis Kydland, Anita Heyerdahl, Hoang 

Nguyen 
 
Repr. skolen:  Wenche Schjöll 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

32-2017 Informasjon fra skolen: 
- Årets deltakelse i 17. mai tog i sentrum var veldig vellykket, og skolen 

er svært tilfreds med foreldrenes bidrag til gjennomføringen. 
- Neste års lærerkabal er klar for 4. trinn. Malin Tøn Gulbransen 

fortsetter fra 3. trinn, Helge Holwec er ny fra Seterbråten skole og 
Ann-Kristin Henningsgård. Klassene blir slått sammen til to, men 
fordelingen er ikke endelig besluttet. Fortsetter med 3 grupper (med 
fordeling pr. kontaktlærer) på tvers av klassene. Ytterliger informasjon 
om klassefordeling og kontaktlærer blir sendt ut over sommerferien. 

- Wenche Schjøll slutter på Nordtvet skole for å begynne på Kringsjå. Ny 
undervisningsinspektør blir Irene Mogensen. 

- iPad prosjektet (1-4 trinn) starter opp neste år og alle lærere vil 
gjennomgå kurs i forkant av skolestart. Mer informasjon vil bli gitt på 
foreldremøte. 

- Skolen har fått godkjent og utlyst 4 nye stillinger for å styrke 
grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matte. Stillingene vil 
komme i tillegg til kontaktlærer. 

- Skolen har et ønske om å få oppgradert flaggborgen etter årets 17. 
mai feiring. FAU har tatt oppgaven og vil undersøke mulighet for å 
søke støtte til dette. 

33-2017 Prosjekt – ny lavvo ved Vesletjern 
- FAU har fått tilslag på søknad om støtte til å kjøpe inn og sette opp ny 

lavvo ved Vesletjern. 
- Det nedsettes et utvalg i samarbeid med skolen for å planlegge og 

gjennomføre prosjektet til høsten. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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34-2017 Oppsummering fra 17. mai 
- Årets 17. mai arrangement på skolen ble vellykket, med fint vær, godt 

besøk og god omsetning. 
- Planleggingen av årets arrangement ble noe forsinket grunnet liten 

oppslutning fra foreldre på 6. trinn – som har ansvaret for kjøkken og 
matsalg. FAU styret tar notis av dette og endrer noe på planlegging og 
organisering til neste års arrangement. 

- Det ble innlevert for mange kaker som krever kjøling den 16. mai, noe 
som resulterte i at noen ble ødelagt. Her bør det kommuniseres 
tydeligere til foreldre på 1. trinn, og samtidig vurdere bedre listeføring 
etc. 

- Opp- og nedrigg av boder og annet utstyr var godt planlagt og gikk 
veldig fint. Stort sett godt oppmøte på alle vakter. 

- Kjøkken og matboder var tidvis preget av noe dårlig oppmøte og 
organisering bør re-vurderes til neste års arrangement. Særdeles god 
innsats av de fremmøtte sikre allikevel en god gjennomføring og solid 
omsetning på dagen 

- Spillboder var godt planlagt og ble godt gjennomført. Med stor 
omsetning på premiering i enkelte spillboder, ble det likevel 
nødvendig å stenge enkelte boder noe tidligere enn planlagt. Dette 
noteres til neste års arrangement. 

- Forslag om endring av konsept for gjennomføring av aktiviteter på 17. 
mai arrangementet vil bli tatt opp med neste års arrangementskomite. 

35-2017 Planlegging for neste skoleår 
- Skolestart 21. august 
- Første FAU styremøte avholdes 23. august 
- Dato for FAU allmøte fastsettes i samarbeid med skolen på første 

styremøte. 
- FAU ønsker å delta på skolens foreldremøter for å informere generelt 

om vårt arbeid, valg av klassekontakter og høstens allmøte. Kommer 
tilbake til dette når skolen har satt dato for foreldremøter. 

-  

36-2017 Utlån av bord og benker 
- Skolen ønsker å låne bord, benker og telt av FAU for bruk til klassevise 

skoleavslutninger.  
- FAU er positive til dette og skolen administrerer selv opp- og nedrigg 

av utstyr.  

37-2017 Annet: 
- Styremedlem og referent Anita Heyerdahl flytter fra Kalbakken og gir 

seg i FAU styret etter skoleåret 2016-2017. FAU styret takker henne 
for godt bidrag i året som har gått og ønsker henne lykke til videre. 
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Neste møte onsdag   23. august 2017 kl. 1800 
 
Haakon Fredriksen 
Leder/referent                                                
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