
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 09.10.2018 
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post styremedlemmer 
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise Flusund Wong, Dag Arne Ramstad, Anne Lene Løvhaug, 

Ingrid Thygesen, Hoang H Nguyen 
 
Forfall:  Ida Tidemann, Magne Thiesen, Eva Rybanska, Frøydis Gleditsch 
 
Repr. skolen:  Ingen 
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

36.2018 Referat fra styremøte 12.09.2018: 
Referatet ble godkjent. 

37.2018 Gjennomgang FAU allmøte 10.10.2018: 
Planen for allmøtet ble diskutert. Flere av styremedlemmene gir seg og både leder 
og nestledervervet er på valg. Det ble besluttet å endre vedtektene på allmøtet 
slik at FAU skal bestå av representanter for alle klassetrinn. Dette vil forhåpentlig 
føre til bedre kontakt med trinnene og klassekontaktene. Programmet for 
allmøtet blir som følger:  
- Velkommen  
- Representant for Klubben informerer om fritidstilbudet  
- Status for FAUs arbeid ved Haakon 
- Skole-hjem samarbeidet ved Irene Mogensen, undervisningsinspektør 
- intro om styreverv i FAU ved Haakon 
- Valg av nye styremedlemmer ved Inger-Lise 

38.2018 Planlegging av dugnad - Lavvo ved Vesletjern  
Det er bestilt ny Lavvo som skal settes opp ved Vesletjern.  Haakon kommer 
tilbake med dato for dugnaden på Messenger, og FAU-styret bes om å bruke sitt 
nettverk aktivt for å skaffe frivillige 

39.2018 Eventuelt  
Søknad om midler til fest 2. trinn 

- 2. trinn har sendt en søknad om midler til Halloween-fest 2. Det ble 
innvilget å støtte festen med opptil 2.500,- mot kvitteringer.  

 Til oppfølging: 
Runde rundt bordet – muligheter for FAUs arbeid 2018/-19 

- Styret diskuterte forslag til saker FAU kan jobbe med kommende skoleår.  
 
Promotering av FAUs støtteordning  

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


          Nordtvet skole   

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

 
 
Neste møte onsdag   07. november kl. 18.00-20.00 
 
 
Anne Lene Løvhaug, referent  
Haakon Fredriksen, leder                                                              
                                                                           

- 4. trinn har fått støtte til hyttetur som nå er gjennomført. 
Klassekontakten derfra lager et kort skriv med «referat» fra turen, som 
kan brukes til å promotere FAUs støtteordning. Haakon lager et lite 
søknadsskjema FAU-støtte som kan legges på skolens nettsider.  

 
Nytt fokus på Natteravn Nordtvet skole 

- Det ble bestemt at besøk fra Natteravner kan legges til et eget event hvis 

FAU ønsker å følge dette opp 

 

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

