
Referat FAU møte 2. november kl. 19.15 
 
Tilstede på møtet som ble avholdt via teams:  
 

Trinn/ 
grupper 

Fau-
representant 

Mail-adresse  Tilstede Ikke 
tilstede 

FAU vara Tilstede Ikke 
tilstede 

1A Synøve 
Kristensen  

synovek@hotmail.com x     

1B Ole Jørgen 
Dyrset  

ole.dyrset@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 Marit Kolby 
Zinöcker 

Marit.zinoker@gmail.com x     

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.no 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 
19/20-21 Velkommen og gjennomgang av agenda Ole 

20/20-21 Status dugnadsprosjekt «Bygge bod» 
 
Boden er kommet opp med tak og vegger. Vi venter på leveranse til en 
skyvedør for å ferdigstille boden.  

 

Synnøve 



21/20-21 Stenging av Kjartan Veldes vei. FAU diskuterer problemstillingen om 
vi/foreldre skal stå vakt ved forbudsskilt for å informere/poengtere at 
forbudet er kommet. Hvis ja, hvordan skal vi organisere dette? 
 
Mange foreldre har ikke fått med seg at det er satt opp 
skilt og at Kjartan Veldes vei er stengt for innkjøring. 
Det stod to foreldre der en dag og stoppet ganske 
mange biler som hadde planlagt å kjøre inn for å levere 
barn. FAU ser et behov for at FAU-representanter står 
ved skiltet noen dager for å informere om innkjøring 
forbudt. Oppdatert info fra rektor: det er færre og 
færre som kjører inn, så veldig mange har fått med seg 
at det nye skiltet er satt opp. 

Synøve 

22/20-21 En FAU-representant fikk en henvendelse fra en forelder på et trinn der 
elever plages av elever på et annet trinn. FAU diskuterer hvordan vår 
rolle skal forstås/utøves og hva vi svarer ved slike henvendelser. 
 
Slike henvendelser skal tas med klassekontakt og lærer. Hvis skolen ikke 
håndterer slike henvendelser på en tilfredsstillende måte, så kan FAU ta 
tak i oppfølgingen. Den aktuelle saken er tatt hånd om av skolen.  

FAU vil primært ta opp slike saker dersom det viser seg at samarbeidet 
mellom foreldre og skole ikke fungerer hensiktsmessig og bør endres. 

 

23/20-21 KFU-møte 13. oktober, 
 
Kort gjennomgang av KFU-møte som ble avholdt på 
Tangen. Referatet sendes ut sammen med FAU-
referatet.  
 
Hovedpunkter fra møtet var årshjul for skole/hjem 
samarbeid og ungdomsmiljøet på Nesodden.  

Heidi  

24/20-21 5. oktober var World Teachers Day og det har kommet inn forslag om 
FAU kan organisere en takk til lærerne for innsatsen de gjør. 

Et konkret tips er at FAU kjøper inn f.eks et tidsskrift som gjøres 
tilgjengelig for lærerne på lærerværelset. Toni sjekker opp og kommer 
tilbake med forslag til tidsskrift som FAU går til anskaffelse av.   

 

 



24/20-21 Rektors hjørne: 
 

a) Saker rektor selv har på agenda. 
- Kommunikasjon i etterkant av påvist smitte av Covid-19 på Berger 

skole i forrige uke; De berørte foreldrene opplever at de har fått god 
og tidsriktig informasjon. Alle foreldre på skolen fikk mail fra rektor 
torsdag kveld.  
- Ny utebod: Skolen er veldig godt fornøyd med dugnadsinnsatsen 
som er lagt ned i forbindelse med bygging av ny utebod og retter en 
stor takk til dugnadsgjengen.  
- Julegudstjeneste: Informasjon fra rektor om at elevene automatisk 
er påmeldt det alternativet de deltok på foregående år. Dersom man 
ønsker å bytte til det andre alternativet må man ta kontakt med 
klasselærer. FAU støtter denne fremgangsmåten.  
- Skoleundersøkelsen: den ble sendt ut mandag i uke 44. Foreløpig er 
svarprosenten oppe i 22 %. Hvis man har flere barn på skolen så er 
det fint om man svarer en gang per barn. (Det står i mailen hvilken 
undersøkelse som gjelder hvilket trinn) 

 
b) Spørsmål fra foreldre: Kan skolen innføre en utedag per uke på 

barnetrinnet (1-4 trinn)? 
Svar: 1. klasse har en fast turdag hver uke. 2. til 4. klasse har utedag når 
det har vært faglig grunnlag for det. I praksis har det vært annenhver uke 
for 2.klasse og en gang i måneden for 3. og 4.klasse.  

 
c) Spørsmål fra foreldre: Blir det innført et nytt tverrfaglig tema 

"folkehelse og livsmestring"? Hvis ja, på hvilke trinn? Hvordan 
har skolen tenkt å innarbeide det i undervisningen? 

Svar: det er et av det nye tverrfaglige temaet i den nye lærerplanen og 
dette blir tatt hånd om av skolen. Hjernelæring som 1. til 4.klasse deltar 
er tilpasset dette. «Mitt valg» er et annet eksempel der dette blir dekket.  
 

d) Det har kommet inn spørsmål om utviklingssamtaler skal være 
med eller uten barn? 

Svar: skolen har sagt at utviklingssamtaler skal tas med barna, men at en 
liten del av samtalen kan tas uten barna.  
 

e) Økende lekser på skjerm: det er/blir nok av skjermtid fremover 
for våre 8-åringer. Er det nødvendig at også leksene er på 
skjerm? Forskning viser at barn lærer bedre uten bruk av skjerm. 
Se https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/forsker-
papir-er-bedre-end-skaerm-naar-dit-barn-skal-laere-laese 

Svar: Det er i økende grad flere gode digitale hjelpemidler som skolen tar 
i bruk, herunder multismart og salaby. Her har lærerne gode muligheter 
til å hente ut rapporter for hva barna har jobbet med og hva de må 
jobbe mer med. 
Rektor mener at det er foreldrene som må ta tak og redusere skjerm 
som fritidsaktivitet dersom de opplever at det totalt blir for mye 
skjermtid på barna.  
 

f) Fotografering på skolen; Det er kun 1. og 7.klasse som blir 
fotografert.  

g) Matservering på sfo: På grunn av ansatte i karantene ble 
oppstart for matservering som var planlagt fra starten av 
november utsatt. Forhåpentligvis kommer matserveringen i gang 
fra neste uke. Planen er servering av varmmat to dager i uka 

 



(tirsdager og torsdager) og annen mat/frukt de andre dagene. 
Mer informasjon kommer.  

25/20-21 Eventuelt  

Skoleball:  
Per nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hva som er mulig å 
gjennomføre, men en mulighet er at skoleballet blir gjennomført trinnvis 
eller klassevis. Vi holder inntil videre muligheten for gjennomføring åpen 
og vil se an corona-situasjonen når arrangementet nærmer seg. 

 

 


