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REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 07.11.2018 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer 
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Mina Holm, Linn Vigdal, Julie Marynenko, Ingrid Thygesen, Lars 

Kristian Askeland, Dag Arne Ramstad, Abdihami Husein, Hoang Nguyen 
 
Forfall:  Marianne Mokastet, Line Gundersen 
 
Repr. skolen:  Irene Mogensen 
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

40.2018 Introduksjon av nye styremedlemmer 
FAU styret for skoleåret 2017/2018 består av: 
Mina Holm, rep. Gruppe C 
Linn Vigdal, rep. 1 trinn 
Line Gundersen, rep. 1 trinn 
Julie Martynenko, rep. 1 trinn 
Ingrid Thygesen, rep. 2 trinn 
Lars Kristian Askeland, rep. 3 trinn 
Dag Arne Ramstad, rep. 4 trinn 
Abdihami Husein, rep. 5 trinn 
Haakon Fredriksen, rep. 5 trinn 
Hoang Nguyen, rep. 6 trinn 
Marianne Mokastet, rep. 7 trinn 
 
Nytt styre ble konstituert for skoleåret 2018/2019. 
 
FAU styret har for skoleåret 2018/2019 lykkes med å få inn representanter fra alle 
skoletrinn, inkl. spesialgruppene.   

41.2018 Informasjon fra skolen v/Irene Mogensen 
- Skolen fortsetter arbeidet for et godt skolemiljø, og arrangerer gjennom 

året ulike sosiale samlinger for å styrke samholdet på trinnene. For de 
yngste trinnene fortsetter man å arrangere vennegrupper, og har bla. 
revidert en veileder til de foresatte som kan brukes for tips/råd til 
gjennomføringen. Denne vil bli tilgjengelig på nettsiden til skolen. 

- Det vil også i år være fokus på nettvett, med en egen fagdag avsatt til 
temaet. Her samarbeider FAU og skolen med å gi et helhetlig tilbud til 
både barn og foresatte. Mer informasjon tid/sted kommer. 
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- Politiet har etablert en fast skolekontakt for å arbeide tettere med skolene 
og elevene i Groruddalen. FAU ønsker å invitere politiet til et møte for å 
drøfte situasjonen i Groruddalen og hvordan vi bør arbeide for å 
opprettholde det gode miljøet som er på Kalbakken og Nordtvet skole. 

- Elevundersøkelsen gjennomføres i desember for 5.-7. trinn. Resultatene 
fra undersøkelsen blir tilgjengelig i januar/februar. 

- Det jobbes med å få etablert en egen felles-undersøkelse for de laveste 
trinne, men foreløpig er dette på pilot-stadiet. Nordtvet er ikke med i 
piloten, og det vurderes om man evt. skal avholde en lokal undersøkelse 
ila.året. Mer informasjon om dette kommer 

- Skolemiljø Utvalget (SMU) på Nordtvet avholder møte 4 ganger pr. år. 
Utvalget består av representant fra elevrådet, FAU, lærerne, 
administrasjonen og skolens Driftsstyre.  

- Osloskolen innfører digitalt arkiv og innfører med dette nye mailadresser 
og rutiner for håndtering av henvendelser. Se mer informasjon om dette 
på skolens nettsider. 
 

42.2018 Vedtekter FAU Nordtvet skole 
- Vedtektene til FAU Nordtvet skole ble gjennomgått med 

styremedlemmene. Innspill til endringer ble diskutert, og forslag vil tas 
opp på senere styremøter. 

 

43.2018 Valg:  
- Haakon Fredriksen ble gjenvalgt som leder for 2 nye år. 
- Dag Arne Ramstad ble valgt som nestleder for 2 år. 
- Julie Martynenko ble valgt som kasserer for 2 år. 
- Ingrid Thygesen ble valgt som referent for 1 år. 

 
Styret valgte også Ingrid Thygesen som representant i SMU for skoleåret 
2018/2019. 
 

44.2018 Gjennomgang av faste aktiviteter for skoleåret (årshjulet): 
- Møtestrukturen for styret ble diskutert, og et flertall besluttet å 

opprettholde dagens møtefrekvens og dager. FAU fortsetter dermed å 
avholde månedlige møter, den første onsdagen hver måned. 

- Innsamling av ski & skøyter til elevene på skolen fortsetter, og avholdes 
rett før og rett etter vinteren. Dag Arne Ramstad er ansvarlig for 
gjennomføring før jul 2018.  

- FAU bidrar også i år med å avholde en temadag om nettvett, i hovedsak 
med foredrag rettet mot de foresatte. Dato/tid blir fastsatt senere. 

- FAU nedsetter en 17. mai-komite og organiserer gjennomføring av 17. mai 
på Nordtvet skole. Informasjon til foresatte og klassekontakter kommer 
senere. 

- FAU har besluttet å innføre en støtteordning for klassekontakter som 
bidrag til sosiale arrangement på skoletrinnene. Støtten er for skoleåret 
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Neste møte onsdag   5. desember kl. 18.00-20.00 
 
 
Haakon Fredriksen                                                              
Leder og referent                                                                           

2018/2019 fastsatt til kr. 2500,- pr. trinn, og kan søkes ved henvendelse til 
faunordtvetskole@gmail.com  

- FAU vil arbeide videre med utvalgte fokusområder for skoleåret, og mer 
informasjon om dette kommer senere. 

 

45.2018 Gjennomgang av referat fra forrige møte 
- Referat fra forrige møte ble godkjent 

 Oppfølgingssaker og eventuelt: 
- Dugnad for oppsett av ny Lavvo på Vesletjern ble besluttet utsatt til over 

vinteren pga. mørket og kulde. Ny lavvo er kjøpt inn og ligger på skolens 
lager frem til snøen forsvinner. 
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