
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:   08.02.2017 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer   
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong, Hoang Nguyen, Anita Heyerdahl, Ida 

Tideman, , Magne Thiesen,  
 
Forfall:  Frøydis Gleditsch, Eva Karlsen-Rybankska, Allis Kydland 
 
Repr. skolen:  Anita Torsøe 
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

07-2017 Informasjon om Klubben v/ klubbleder Rune Matsen 
 
- Informasjon om klubben og aktivitetskalender finnes på 
http://www.aktivigrotud.com. 
- Klubben har eget styre. Det finnes 4 klubbledere og 100 ansatte fordelt i 
bydelen. 
- Det er et godt tilbud for barn fra 4. trinn og oppover. Et sted for gode samtaler 
og bli kjent med andre barn fra bydelen. 
- Klubben ønsker å bistå skole og AKS og jobber aktivt for å være tilstede for barn 
som trenger det. Informasjon om klubben blir gitt på trinnene. 
- Hver tirsdag og torsdag fra kl. 14 – 16:30 har klubben lekse-cafe, hvor barna selv 
hjelper hverandre med leksene.  
- Tirsdag ettermiddag og kveld er det åpent hus for alle barn mellom 4. og 7. trinn. 
Her kan barna kjøpe seg middag til 10kr.  
- Medlemskapet koster 50kr i året og da har man rett til å være med på alle 
aktiviteter som klubben arrangerer. 
- Klubben legger opp til aktiviteter i de fleste ferieukene, bortsett fra påske og jul. 
- Aktiviteter som arrangeres er alt fra turer til Tusenfryd, teltturer, allidrett og 
bordtennis og lignende. 
- Klubben har mulighet til å starte opp grupper/ kurs på forespørsel. Leier da inn 
instruktører ved behov.  Ønsker meldes inn til klubben. 
- Onsdagene er ledige for klassefester for hele trinnet, da stiller klubben med 
ansatte. Om det er ønske om å låne klubben kun for en enkelt klasse, må frivillige 
stille. 
- Send mail til klb@aktivigrorud.com for booking og andre spørsmål. 
- Klubben har utfordringer å få nye medlemmer nå som AKS ikke benytter seg av 
deres lokaler. Barna blir ikke kjent med klubben på samme måte og foreldrene får 
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ikke nok informasjon.  
-  FAU ønsker å bistå klubben med å spre tilbudet klubben tilbyr. Oppfordrer først 
og fremst til å tørre og sende barna til klubben. Delta på foreldremøter og spre 
informasjon via sosiale medier. Klubben ønsker også foreldre velkommen til å ta 
en te eller kaffekopp, for å bli kjent med de ansatte. 
- Klubbleder sier det er rolige og trygge omgivelser på klubben. 
- Klubben kan stille som base for dagravner og natteravner, med oppbevaring av 
vester. 
- Klubben har tidligere fungert som nødrom ved dårlig vær på 17. mai. Det er plass 
til ca. 200 mennesker. 
 

08-2017 Informasjon ved skolens ledelse v/ Anita Torsøe 
 
- På skolens hjemmeside ligger strategiske plan som er vedtatt med informasjon 
om tiltak som er satt inn.  
- Det er ingen andre skoler som har fått tilskudd til nettbrett fra 
Sparebankstiftelsen. Skolen har funnet en mulig løsning for å kunne kjøpe inn 
nettbrett til alle barn fra 1. til 4. trinn. Mer informasjon kommer på neste 
styremøte.  
- Skolen ønsker å tilby førskolebarn lese- og regnekurs når de besøker skolen. Mer 
informasjon står i den strategiske planen. 
- På nettstedet www.minosloskole.no under Nordtvet skole finner man 
informasjon om elevundersøkelser og nasjonale prøver. 
- På Facebook siden til Nordtvet skole ligger SSB rapporten; som viser at skolen 
løfter elevene ut ifra forutsetningene. Skolen gjør en positiv forskjell. 
- Forespørsel fra skolen om at FAU tar opp samarbeidet med barnevakten.no ang. 
nettvett. FAU undersøker dette videre for å se om det er mulig med en mer 
permanent avtale, evt. andre alternativer.  
- Ledelsen ved skolen ønsker ikke at skriv ang. bursdagsfeiringer skal ligge på 
skolens nettside. FAU la frem forslag om at nettsiden kan henvise til skriv som 
ligger på portalen. Anita Torsøe tar dette videre til ledelsen. 
 

09-2017 Kommunikasjon FAU og Driftsstyret 
 
- Driftsstyret ønsker full åpenhet på sine referater fra driftsstyremøtene. 
Skolen vil undersøke hvilken praksis det er på andre skoler før en endelig 
bekreftelse. Svar kan ventes etter neste driftsstyremøte den 1. mars. 
- Budsjettet er ikke økt, går til faste utgifter, leie av lokale, lønn til ansatte og 
andre investeringer og tiltak som nevnt i den strategiske plan. 
 

10-2017 17. mai 
- Det mangler representanter til en 17. mai komite. Styreleder forslår at skolen 
sender ut en SMS med info til 6. trinn. 
- Et ekstraordinært møte blir neste onsdag den 15. for å sette i gang komiteen og 
gi dokumentasjon som viser ansvarsområdene for de ulike trinnene. 
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Neste møte onsdag   08.03.2017 kl. 18 - 20 
 
Haakon Fredriksen                                                             Anita Heyerdahl 
Styreleder                                                             Referent 

11-2017 Søknad om midler til skoleprosjekter 
- FAU har søkt Sparebankstiftelsen om penger til ny Lavvo, benker og bålpanner på 
området ved Vesletjern. Om dette blir innvilget trenger FAU frivillige til å sette 
dette opp. 
 

12-2017 Innsamling og byttekvelder i regi av FAU 
 
- FAU ønsker innsamlingsaksjon av brukt skiutstyr etter vinterferien. Dette i 
samarbeid med skolen. Oppfølgingen på neste styremøte. 
- På utlånssentralen i underetasjen på Bjerke Nærmiljøsenter er det mulig å låne 
sportsutstyr gratis. Mer informasjon finnes på nettsiden www.bua.io . 
 

13-2017 Eventuelt 
 
- Det er stilt spørsmål om bruk av plattformen It´s Learning. Når er det forventet at 
denne skal brukes som kommunikasjon mellom elever, lærere og foresatte?  
- Skole SMS utnyttes ikke fullt ut. FAU tar dette med ledelsen på neste styremøte. 
- Gymsalen trenger nye tjukkaser. FAU undersøker priser og tar dette med på 
agenda til neste styremøte. 
 

  

Til oppfølging - Undersøke andre alternativer enn barnevakten.no. 
- Planlegging av innsamlingsaksjon på brukt skiutsryr. 
- Finne pris/ tilbud på nye tjukkaser til skolens gymsal. 
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