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REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:  11. oktober 2017  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede fra 
FAU styret: Haakon Fredriksen, Inger-Lise Flusund Wong, Nguyen Hoang, Frøydis Gleditsch, Ingrid 

Thygesen, Anne Lene Løvhaug, Dag Arne Ramstad, Tonje Hoel, Eva Rybanska, Ida 
Tidemann (sekretær). 

 
Forfall: Magne Thiesen 
 
Repr. skolen:  Ingen 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

49-2017 Introduksjon og konstituering av styre for skoleåret 2017/2018 
- Følgende styremedlemmer ble klappet inn på FAU sitt allmøte den 26. 

september 2017 og ønsket velkommen til første styremøte: 
o Haakon Fredriksen, Inger- Lise Flusund Wong, Ida Tidemann, 

Ngyen Hoang, Frøydis Gleditsch, Ingrid Thygesen, Tonje Hoel, 
Anne Lene Løvhaug, Dag Arne Ramstad, Eva Rybanska, Magne 
Thiesen. 

o Verv som leder og nestleder var ikke på valg i år, ref. 
vedtekter. Haakon Fredriksen fortsetter som leder, og Inger-
Lise Flusund Wong fortsetter som nestleder for skoleåret 
2017/2018. 

o Haakon Fredriksen fortsetter som kasserer 
o Ida Tidemann tar over oppgaven som referent for Anita 

Heyerdahl som slutter etter forrige skoleår. 
- Informasjon om nye styremedlemmer oppdateres i Enhetsregisteret 

50-2017 Godkjenning av vedtekter 
- FAU sine vedtekter ble både sendt ut til styremedlemmene i forkant 

av møtet, samt gjennomgått i møtet. 
- Forslag om å justere §-2 til FAU sitt allmøte som sted for valg av nye 

styremedlemmer. 
o Forslaget ble godkjent. 

- Vedtektene ble godkjent uten øvrige justeringer. 

51-2017 FAU-arbeidsgrupper 
- For å få styrke fokus og kontinuitet i FAU sitt arbeid foreslås det å 

organisere arbeidet med prioriterte oppgaver i arbeidsgrupper. Alle 
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arbeidsgrupper skal ha en hovedansvarlig, og være forankret i FAU 
styret. Deltakere i arbeidsgruppen skal være foresatte på Nordtvet 
skole. 

- Følgende forslag til arbeidsgrupper ble etablert: 
o AKS, ansvarlig Ingrid og Anne 
o Leksehjelp, ansvarlig Frøydis 

- I tillegg ble det ønsket at trafikkgruppen skulle aktiveres igjen, og 
tidligere medlemmer kontaktes for å få status på dette. 

- Andre temaer som ble diskutert, men som ikke ble vedtatt etablert var 
”mobbing”. Dette settes til oppfølging i neste møte. 

 Temakveld; Sosiale medier og nettvett 
- FAU arbeider med å få gjennomført en temakveld med fokus på 

sosiale medier og nettvett. 
- Det jobbes med å lande foredragsholdere, og avklare dato og sted i 

samarbeid med skolen 
- Forslaget ligger nå på 22. november, og ønske om å benytte Grorud 

Samfunnshus. 
- Det er dialog med skolen i forhold til at elevene skal ha noe rundt 

samme tema på dagtid, og at vi samler elever og foresatte på kvelden 
- Det foreslås servering av mat og drikke i forbindelse med 

arrangementet for å bedre oppmøtet – dette vurderes nærmere når 
tidspunkt og program er avklart. 

- Dag, Inger-Lise, Haakon og Ida står for planlegging og gjennomføring 
av arrangement. 

 Innsamling av ski og skøyter 
- Det er ønskelig at FAU igjen arrangerer innsamlingskveld av brukte ski 

og skøyter til skolen, og at dette etableres som en fast hendelse før og 
etter vintersessongen.  

- Dato settes i løpet av november 
- Det sendes ut sms til foresatte med informasjon om at det vil bli 

arrangert innsamling i høst, med nærmere beskjed om dato. 
- Ansvarlig for gjennomføring, Inger-Lise 

 17. mai 
- Det kalles inn til møte med klassekontaktene i 2. 4. og 6. trinn, for å 

nedsette en valgkomite til årets 17. mai arrangementskomite. 
- Dato ble i etterkant av møtet satt til 13. november kl. 18, og 

invitasjoner er sendt ut. 
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 Skolens verdier ”samarbeid, inkludering og læringsglede” 
- Det er et ønske fra skolens ledelse at FAU tar en diskusjon om hva vi 

legger i disse verdiene, og hvordan vi skal jobbe sammen med skolen 
med å etterleve verdiene. 

- Saken ble forskjøvet på grunn av tid, og settes på agenda til neste 
møte. 
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Neste styremøte onsdag   1. november 2017 
 
Haakon Fredriksen       Ida Tidemann 
Leder                                                   Referent 

 Eventuelt: 
 
Lavvo/gapahuk: 

- Skolen har sendt søknad til Bymiljøutvalget for å få lov til å tilpasse 
området til ny gapahuk, samt rydde området for dette. En avklaring 
her må til før arbeidet begynnes. 

- Det er ikke lykkes å få hjelp fra fagskolene, så arbeidet må 
gjennomføres på dugnad. 

- Status på neste møte 
FAU informasjon og kommunikasjon 

- Det ble diskutert om FAU skal etablere en egen side på Facebook for å 
kunne kommunisere ut til foresatte og elever ved Nordtvet skole. 
Dette ble ikke besluttet, men man ønsket evt. å undersøke om FAU 
kunne benytte skolens side for å fremme informasjon. Haakon 
undersøker dette videre 

- FAU bør være mer synlig for foreldre ved skolestart, og har tatt 
initiativ til dette overfor skolen. Det ble ikke anledning til å delta på 
årets foreldremøte, men det tas initiativ til å delta på 
informasjonsmøte med foresatte til skolestartere. 

- Dato for foreldremøter etc. skal settes inn i FAU sitt årshjul så snart de 
er klare fra skolen. 

Arrangement i regi av FAU 
- Det ble diskutert om FAU skulle ta initiativet til et arrangement til i 

løpet av skoleåret, i tillegg til 17. mai. Det ble foreslått et ”back to 
school party” eller lignende, og dette vil det arbeides videre med for 
evt. å tas opp med skolen for vurdering. 
 

 Til oppfølging: 
1) FAU arbeidsgrupper 
2) Temakveld; Sosiale medier og nettvett 
3) Innsamling av ski og skøyter 
4) 17. mai arrangementskomite 
5) Skolens verdier 
6) Lavvo/gapahuk 
7) ”Back-to-school fest” 
8) FAU representanter i Driftsstyret og SMU 
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