
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:   08.03.2017 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer   
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong, Hoang Nguyen, Anita Heyerdahl, Frøydis 

Gleditsch, Magne Thiesen, Eva Karlsen-Rybankska, Allis Kydland 
 
Forfall:  Ida Tideman 
 
Repr. skolen:  Rektor 
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

13 - 2017 Info fra ledelsen 
Ipad: 

- Det kommer 330 nye Ipader til høsten som tildeles 1. til 4. trinn.  
- Skolen har fått dette gjennom et lån via utdanningsetaten som betales 

over x ant. år.  
- Pedagogisk opplæring av Ipad vil bli gitt.  Skolen har søkt på 

opplæringsfond og venter på svar. 
- Det er inngått en god forsikring på alle Ipad via Atea.  
- Det er motiverende for barna og det er målt kjempe gevinster 

nasjonalt etter Ipad-innføringen. 
- Hver Ipad er merket med et Lightsbid nr. som sørger for full kontroll 

på hva som lastes ned. 
Skolens portal: 

- Foreldreundersøkelsen skal legges ut her. 
- Skolen ønsker innspill til informasjon som burde ligge ute. 

Info elevundersøkelsen: 
- Gjennomgang av elevundersøkelsen for 5. til 7. trinn. 

o Trivsel, støtte fra lærere, hjemme, kultur, mestring, 
medvirkning, innsats og mobbing. 

o Kan deles inn på klassenivå og hente ut rapporter som alle 
lærerne skal gå igjennom. Her skal lærerne finne 3 ting som er 
bra og 3 ting som skal forbedres. 

- Det er en økning av mobbing på skolen. Det er satt inn tiltak, men det 
presiseres at mobbing er noe det jobbes med kontinuerlig.  

o Nettmobbing er blitt et stort problem, og det er viktig å følge 
opp Nettvett. 

- Elevundersøkelsen for 4. trinn blir levert digitalt i vår. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Leksehjelp for foreldre: 
- Det er stor overgang fra 4. til 5. trinn på mengden lekser. Hvor mye 

skal foreldrene hjelpe til? Det oppfordres til å forberede barna på at 
de nå skal klare dette på egen hånd. 

Samarbeid med ungdomsskolen: 
- Flinke elever fra 10. trinn får tilbud til å motta undervisning på 

ungdomsskolen. De som da blir igjen, blir en mindre gruppe elever 
som får bedre tilrettelegging og oppfølging. 

Samarbeid med barnehagene: 
- Det er utlyst 3 faste stillinger på barnetrinnene; ressurslærer i 

matematikk og leselærer. 1 time hver uke skal det bli gitt aktiviteter 
med barna. 

Diverse fra skolens ledelse: 
- Det kommer oppdatert nettverk på skolen. 
- Det kommer flere faglærere fra høsten. 
- Det blir gitt kursing på alle nyansatte. 
- Ledelsen er også i tett dialog med elevrådet, for å få større innblikk i 

hva elevene tenker. 
 

14 - 2017 Klassekontakter: 
- FAU ønsker å sette føringer på hvilke oppgaver som følger vervet. 

 

15 - 2017 17. mai: 
- Tog blir i byen. Sist det ble arrangert på Kalbakken opplevde ledelsen 

det som svært kaotisk; da barn ble hentet ut fra toget uten beskjed og 
flere fulgte med toget som ikke tilhørte Nordtvet skole. Politi setter 
inn flest ressurser i byen, og man mangler bemanning ved å holde 
trafikken unna. 

o Det kan arrangeres tog på Kalbakken om man leier inn korps, 
ekstra bemanning og sikrer rammene rundt toget, slik at det 
er trygt for barn og ansatte. 

- Lærerne får lønn for ekstra jobb i forbindelse med 17. mai. 
- Det må handles inn premier til loddsalg. 
- Inger-Lise tar ansvar for å skaffe en person fra 6. trinn til å stille som 

ansvarlig. 
- Haakon ringer rundt for å skaffe en 17. mai general. 

 

16 - 2017 Ny tjukkas 
- Skolen har fått en ny tjukkas til gymsalen. 

 

17 - 2017 Lavvo 
- Søknad er sendt for å skaffe midler til ny lavvo ved Vesletjern. 

 

18 - 2017 Skolekorps: 
- Skolen er positive til å starte opp et skolekorps. Skolen har 

instrumenter. Mulig oppstart til høsten. 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste møte onsdag   05.04.2017 kl. 18-20 
 
Haakon Fredriksen                                                             Anita Heyerdahl 
FAU leder                                                                            Referent 

 

Oppfølgingssaker - Nettvett, invitere foredragsholder til foreldremøte i våres. 
- Klassekontaktenes rolle. 
- Gaver til loddsalg. 
- Hvem er ansvarlig for oppgavene til 6. trinn? 
- 17. Mai general 
- Status på søknad til ny lavvo 
- Andre legater? 

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

