
Referat FAU møte 7. sept kl. 19.15 
 
Tilstede på møtet:  
 

Trinn/ 
grupper 

Fau-
representant 

Mail-adresse  Tilsted
e 

Ikke 
tilsted
e 

FAU vara Tilsted
e 

Ikke 
tilsted
e 

1A Synøve 
Kristensen  

synovek@hotmail.com X     

1B Ole Jørgen 
Dyrset  

dyrset.bygg@outlook.com  X    

2A Roy Eskild 
Banken 

roy.eskild.banken@gmail.com  X     

2B Kari Voss kari.voss.hofset@gmail.com  X    

2C Mari Strand 
Pedersen 

marisp79@yahoo.no X     

3A Erik 
Sverresen 

eriksverresen@gmail.com X     

3B Dennis 
Gubin 

gubin.dennis@gmail.com X     

3C  Mangler representant      

4A Heidi 
Dammyr 

heidi.dammyr@gmail.com X     

4B Synøve 
Kristensen 

synovek@hotmail.com X     

4C Lise Nettli lisenettli@hotmail.com X     

5A Susanne 
Halvari Dale 

Susanne.dale@nesodden.kommune.n
o 

 X     

5B Morten 
Nymoen 

morten.nymoen@matmerk.no X     

5C Lora Scpak Lora.shpak@kristiania.no X     

6A Ole Andre 
Sivertsen 

ole@filiokusmedia.no X      

6B Line 
Khateeb 

line.khateeb@gmail.com  X     

7A  Toni 
Sundaune 

tonilovi@sundaune.no X      

7B  Monica 
Hatle-
Larssen 

mhatlelarssen@gmail.com X  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sak Tema / beslutning Ansvar 

1/20-21 Velkommen og gjennomgang av agenda Ole 

2/20-21 Oppstart – kartlegging av hvem som er representanter fra ulike 
klasser. 

Ole 

3/20-21 Rollefordeling FAU 2020/2021: 
 

• Leder: Ole André Sivertsen (6a) 
• Nestleder: Monica Hatle-Larssen (7b) 
• Økonomi: Roy Eskil Banken (2a) 
• Referent / Informasjon: Heidi Dammyr (4a), Lise Nettli (4c) 
• Trafikk:  Synøve Kristensen (1a/4b) og Erik Sverresen (3a) 
• Fest: Kari Voss Hofset (2b), Mari Pedersen (2c), Toni 

Sundaune (7a), Morten Nymoen (5B). 
• Miljø og Trivsel (storforeldermøtet): Dennis Gubin (3b) 

og Laura (5c) 
 

Ole 

4/20-21 Status  økonomi: 
 Gjennomgås på møte av økonomiansvarlig 
 
Det ser ut til å bli et tilnærmet null-resultat for 
skoleåret 2019/2020.  
è 17.mai utlodning ga et overskudd på 45 TNOK. 

(mot et budsjettert overskudd på 70 TNOK).  
Bankbeholdning til FAU på nivå med fjoråret per 
dags dato.  
 
FAU innhenter tilbud fra skolefotografer til 
1.klassefotografering og vil vurdere om FAU støtter 
klassebilder til 1.klasse elevene. Eventuelle 
portrettfoto vil foreldrene få tilbud om å kjøpe.  

Roy 
Eskild 

5/20-21 SFO-tilbud for 1. trinn. 
Skolen/FAU har fått tilbakemelding om lite/dårlig 
tilbud av leker/lekeområde for 1.klasse.  
FAU har sendt inn søknad til Sparebankstiftelsen. 
FAU vil følge med om det dukker opp flere 
muligheter for å søke om penger.  
 
Skolen har bestilt et nytt huskestativ. Støtte fra 
FAU til skolen for kjøp av huskestativ? Dette vil bli 
vurdert ved neste FAU-møte. Midler til 
trafikkopplæring (fra skolen); tegne opp veibane, 
overgangsfelt mm. 

 
 

Ole og 
Synøve 



FAU planlegger og gjennomfører dugnad for 
gjenoppbygging av bod for oppbevaring av leker 
(som kjøpes inn av skolen/SFO): 
 1.klasse representantene tar kontakt med 1.klasse 
foreldrene for å få med foreldre på dugnad for å 
bygge opp ny bod. Kommunen vil bidra med 
materialer for å bygge opp boden.  

6/20-21 Rektors hjørne 
 
- Refleksens dag (15. oktober), og trafikkaksjonen. 
- Rektor inviterer Helga Tromborg fra kommunen til neste FAU-
møte for å se på trafikk-/parkerings-situasjonen rundt Berger skole.  
- Litt om FAU og KFUs rolle og SU/SMUs rolle. 
- Spørsmål fra FAU om det planlegges ekstra undervisningsopplegg 
for elever som holdes hjemme fra skolen pga. smittevern. Rektor sa 
at det pr nå ikke er planer om slike ekstra undervisningsopplegg. 
- Svømmeopplæring for 4.klasse starter denne uken. Skolen legger 
opp til ti ukers kurs pr klasse i fjerde trinn. Selv om dette er 
tilstrekkelig for mange elever, er det et utfordrende mål som ikke 
alle elever klarer å nå med dette antall undervisningstimer. 
 
 
 

Ole 
Bent 

7/20-21 FAU på Berger har en representant til KFU (Leder/nestleder i FAU) 
 
Møte i Kommunalt foreldreutvalg 14. september, kl 18 på 
Tangenten.  
 
Som kjent arrangerte kommunen konferansen Ungdom, rus og 
utenforskap torsdag 27. august, og flere av dere var tilstede. 
Konferansen ble tatt opp og kan sees her:  
https://nesodden.kommunetv.no/archive/633  
KF foreslår også at lenkene blir delt med foreldrene på skolene. 
 

I forbindelse med denne saken ble det også referertt til «Ungdata 
undersøkelsen», Nesodden kom ikke akkurat heldig ut her.  
Forebyggende tiltak;  

o Koble på 7.trinn foreldre. 
o Invitere lederen av Natteravnene  
o Forslag til tema for Storforeldremøte; 

Rus/forebygging og utenforskap 

 
 
 

Ole 
Heidi 



8/20-21 Eventuelt 
 
FAU sender en representant til Tangen tirsdag 8.september for 
befaring ifm valg av ny skolestruktur.  
 
FAU ber om innspill vedrørende «aksjon skolevei 2021» - se egen 
mail tilsendt. 
 

Ole 
 

 
 

 


