
          Nordtvet skole   

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

REFERAT fra FAU- styremøte 
 
Sted:  Skolens personalrom  
Dato:   23. august 2017  
Tid:  Kl. 18.00 – 20.00 
 
Distribusjon: E-post til styremedlemmer og representanter fra skolens ledelse 
 
Til stede: Haakon Fredriksen, Inger-Lise F. Wong,  Magne Thiesen, Ida Tidemann 
 
Forfall: Eva Karlsen-Rybankska, Frøydis Gleditsch, Allis Kydland, Hoang Nguyen 
 
Repr. skolen: Anita Torsøe 
 
       

Sak/saksnr. Beskrivelse 

39-2017 Valg av referent 
- I og med at Anita Heyerdahl ga seg som styremedlem og referent før 

sommeren, trenger styret ny referent. 
- Ida Tidemann tar på seg oppgaven for skoleåret 2017/2018. 

40-2017 Foreldremøter 
- Skolen har allerede satt dato for foreldremøter høsten 2017, og på 

grunn av kort tidsfrist har ikke FAU anledning til å stille på 
informasjonsdelen av møte. Kontaktlærer gjennomfører valg av 
klassekontakt og dette blir meddelt til FAU styret fra skolen. 

- Ny iPad-ordning blir hovedtema på møtene, og er bakgrunnen for at 
møtene i år blir arrangert tidligere enn normalt. 

- FAU sørger for å invitere alle foreldre til allmøte i september for å gi 
informasjon om arbeid og organisering, samt inviterer til å bidra til 
styrearbeid for skoleåret 2017/2018. 

- Agenda for allmøte og videre plan for informasjonsmøter etc. blir satt 
på agenda for neste styremøte den 6. september. 

41-2017 FAU styremøter 2017/2018 
- Anita Torsøe vil være skolerepresentant i styremøtene 
- Møtedatoer foreslås avholdt første onsdag i måneden (som tidligere 

praktisert). Dette blir besluttet. 
- Nytt styre for skoleåret 2017/2018 konstitueres i etterkant av allmøte, 

11. oktober (utsatt fra 4. oktober grunnet høstferie) 

42-2017 Prosjekt ny lavvo ved Vesletjern 
- Oppstartsmøte for planlegging avholdes med skolen den 4. 

september. Magne Thisen og Haakon Fredriksen stiller på vegne av 
FAU. 

43-2017 Diverse: 
- Skolen avholder ”anti mobbeuke” i uke 36 

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/index.shtml
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Neste møte onsdag   6. september 2017 kl. 1800 
 
Haakon Fredriksen 
Leder/referent                                                

- Sak vedr. melkestøtte fra FAU er meldt inn for behandling, og vil bli 
tatt opp i møtet 6. september. 

- Årets ”Bli med dag” avholdes 22 september. 
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