
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte  
 
Sted:  Personalrommet  
Dato:  Onsdag 11.01.2017 
Tid:  Kl. 19.00 – 21.00 
 
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:  Anita Torsøe 
 
      

Sak/saksnr. Beskrivelse 

01-2017 Gjennomgang av referat fra 2. Desember 2016 

 Rettelse: Bessa og gymsalen koster 500 kr i leie. 
 

02-2017 Informasjon fra skolens ledelse v/ Anita Torsøe 

 Nordtvet skole skal gå i 17. Mai tog i byen. 

 Kristin Svelle er ansvarlig for oppstart av skolekorps. 

 Helsesøster er nå ansatt i full 100% stilling ved Nordtvet, lokaler er blitt 
godkjent. 

 Elevundersøkelsen våren 2017 gjelder kun 1- 4 trinn. 
o Dette er en undersøkelse for trivsel på skolen. 
o Alle lærere skal kartlegge konkrete forbedringsområder. 
o Mer info skal bli gitt på foreldremøte i januar. 

 Ønske om 1:1 nettbrett for hele småskoletrinnet.  
o Skolen har ca. 100 nettbrett pr. dags dato. 
o 1 og 4 trinn får dette til høsten. 
o Skolen trenger økonomisk støtte for å skaffe nettbrett til 2 og 3 

trinn. Skolen har fått nei til leasing fra staten. 
o DNB Sparebank Stiftelsen har gitt tilskudd til 3 skoler til dette 

formålet. 
o Evt. Vipps Starter –  pengeinnsamling til et bestemt formål. 

 Ønske om en innsamling av skiutstyr, skøyter og hjelmer til elevene. 
o FAU er positive til å bistå med en innsamlingsaksjon. 

 FAU trenger Informasjon fra skolen på konkrete behov for utsyr elevene 
trenger på skolen. 

o FAU har tidligere bistått med utstyrskasser med blant annet 
hoppetau og andre leker. 
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o Utfordring med vedlikehold på utstyret.  

 FAU er blitt kontaktet i forbindelse med opprustning av området rundt 
Vesletjern og trenger bistand til ny lavvo på Vesletjern. 

o FAU er positive til å bidra. Tar dette opp på neste møte. 

 Nye bøker er kjøpt inn til Mediateket. De fikk 5.000 kr fra FAU. 

 Anita Torsøe vil inntil videre være FAU sin kontakt med skolens ledelse.  
 

03-2017 Retningslinjer for bursdagsinvitasjoner v/Haakon 

 FAU ønsker skriv fra ledelsen på felles retningslinjer for bursdagsfeiringer, 
som kan sendes ut til foreldrene. 

o Retningslinjene burde ligge på skoleportalen. 
o Anita Torsøe tar dette videre med ledelsen. 

 

04-2017 Informasjon fra Natteravn v/ Jan Crosby 

 Tanken bak natteravnene var at voksne mennesker ønsket å ta byen 
tilbake og være synlig blant folk.  

 Natteravnene sin rolle er å være synlige og tilgjengelige for folk og bistå 
personer som ikke kan ta vare på seg selv. 

 Hovedsamarbeidspartner er Tryg AS. 
o Alle natteravnene er forsikret på vakt. 

 En natteravn er politiets og ambulansen sine forlengende armer og har et 
godt samarbeid med disse. 

o Natteravnene har ingen myndighet og skal ikke blande seg i 
konflikter, kun observere og kontakte politiet om nødvendig. 

o Natteravning er forebyggende, frivillig arbeid og bidrar til tryggere 
miljø i nærområdene. 

 Det er FAU som vil ha ansvaret for å engasjere foreldrene og organisere 
vaktlister. 

 FAU vil undersøke behov for Dagravner i nærområdet til skolen. 
o Ønsker å beskytte barna etter endt skoledag og utover på 

ettermiddagen. 
o Anita tar ansvaret med å inviterer leder for Klubben, Rune Matsen 

til neste FAU møte, slik at han kan presentere evt. utfordringer og 
ulike behov for et slik støtteapparat. 

o FAU kontakter Jan Crosby for igangsetting av Dagravner hvis dette 
blir aktuelt. 

o  

05-2017 Informasjon fra Driftsstyret v/ Allis & Hoang 

 Dagens møte i Driftsstyret var kun et arbeidsmøte hvor forslag til budsjett 
ble gjennomgått. 

o Budsjettet vedtas neste onsdag og vil bli presentert for FAU på 
neste FAU møte. 

o Målene som blir satt i den strategiske planleggingen skal 
gjenspeilet seg i budsjettet. 

 FAU ønsker referater fra Driftsstyret. 
o Allis undersøker med rektor hvorvidt referatene kan deles og 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste møte onsdag   08. februar kl. 18.00-20.00 
 
Haakon Fredriksen                                                             Anita Heyerdahl 
FAU leder                                                                          Referent 

sendes til styreleder hvis godkjent. 
 

06-2017 Planlegging av 17. mai - status v/ Hoang 

 Klassekontaktene for 4. trinn tar ansvar for å snakke med 2. og 6. trinn, for 
å samle informasjon på representanter som skal danne en 17. mai komite. 

o Oversikt på alle representantene sendes FAU innen utgangen av 
januar. 

o Rettelse: Det er Jasmina Fazlic som er klassekontakten for 4A, 
Hoang er hennes vara. 

 

  

Saker til 
oppfølging: 

 Undersøke muligheter for økonomisk tilskudd fra stiftelser ol. 

 Prosess på å iverksette en innsamlingsaksjon av ski og skøyter. Styreleder 
tar ansvar for dette. 

 Invitere klubbleder, Rune Matsen til neste FAU møte. 
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