
Referat FAU møte 7. desember 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 
Hofset 

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.zinocker@gmail.com   Camilla 
Steinberg 

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       

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 
26/20-21 Velkommen og gjennomgang av agenda Ole 

27/20-21 Ole refererer KFU-møte 
 
Gjennomgang av prosjekter: 
Oppvekst 2025;  
Et prosjekt for å ta vare på barn og ungdom som står i fare for å falle 
utenfor.  
 
På møtet deltok også initiativtagerne til Sletta Kafe og Parlamentet, som 
orienterte om tilbudene de har. De ønsker gjerne at også foreldre ved 
barneskolene på Nesodden vet om tilbudet slik terskelen blir lav for å 
være med når barna blir gamle nok. 

Ole 



I tiden fremover får vi vite mer om hva dette prosjektet betyr for våre 
barn og vår skole.  
 
Alle skolene presenterte sine årshjul. Ingen store forskjeller på 
årshjulene på de ulike skolene.  
 
Referat fra møtet i KFU (Kommunalt foreldreutvalg) er vedlagt i 
utsendelsen. 

28/20-21 Storforeldermøte 
Status 
 
Planen er å innhente en spesialkonsulent fra 
kommunen som jobber med psykisk helse til å 
presentere på årets storforeldremøte. Prosjektgruppa 
sjekker konsulentens tilgjengelighet og mest sannsynlig 
blir det et heldigitalt storforeldremøte.  
 

Denis og 
Lora 

29/20-21 Festgruppa 
Juletrefest (avlyst) 
Nyttårsball (utsatt) 
17.komité (bør starte opp):  
Festgruppa tar initiativ til at årets 17.mai komité får et overføringsmøte 
med fjoråret komité (2018/2019).  

 

Morten, 
Kari og 

Mari 

30/20-21 Trafikkgruppa 
Kjartan Veldes vei - status 
 
Rektor har sendt ut en påminnelsesmail til alle foreldrene. 
Mange foreldre kjører fortsatt inn Kjartan Veldes vei, 
spesielt på ettermiddagen. Det er viktig at alle foreldrene 
respekterer hjertesonen og prioriterer trafikksikkerheten 
rundt skolen og spesielt i hjertesonen.  
 
FAU (v/Ole) kontakter elevrådet for å spørre om de eldste 
barna (6/7 klasse) kan tenke seg å stå på skift noen 
ettermiddager for å for eksempel dele ut en isskrape til de 
som kjører inn.  FAU kjøper inn 100 isskraper til utdeling.  
 
Foreldre som kun slipper av barn som går selv anmodes 
om å slippe av barna ved slipp-sonen ved tannlegen for å 
lette trykket på parkeringsplassen ved Berger stadion.  

Synøve 



31/20-21 Toni forteller om lærergave fra FAU 
 
Toni kjøpte på vegne at FAU og dette ble veldig godt tatt i mot. Følgende 
mail ble sendt ut fra rektor:  
Foreldrerepresentanter fra FAU hadde plassert en svært hyggelig hilsen, 
et rørende dikt og en deilig adventskalender til de ansatte på skolen. I 
tillegg har skolen også fått et års-abonnement med Aftenposten Innsikt! 

Toni 

32/20-21 Arbeid med bod - skolegården. 
 
Arbeidet gjenopptas førstkommende lørdag. Da har mer utstyr og 
nødvendig arbeidskraft kommet på plass.  

Synøve og 
Ole  

33/20-21 Rektors hjørne: 

• Vi har fått spørsmål fra foreldre om matservering på 
SFO: hvorfor det er behov for å ta med egne skål/skjeer? SFO 
har oppvaskmaskiner og det kreves minimalt med innsats for 
å unngå at barn må ta dette med seg (ofte glemt).  Svar: sfo 
sparer mye ressurser ved at barna tar med skål og skje 
hjemmefra. Både ved utdeling av maten og ved oppvask i 
etterkant. Rektor informerer om at skolen kontinuerlig jobber 
med best mulig mattilbud og best mulig bruk av tilgjengelige 
ressurser.  

• Det var også kommentar i forhold til format på ukeplanen som 
blir sendt av SFO: Word filen er stor og blir ikke vist ordentlig 
på mobile enheter. PDF er foretrukket. Svar: rektor 
videreformidler at utsendelsesformat skal være pdf for de 
som per nå har fått dette utsendt i word format (gjaldt 
3.klasse)  

• Foreldre kjører inn i hjertesonen, så det kan vi fortsette med å 
adressere.  FAU-representanter har også kommentert at det 
kommer biler stort sett hele dagen i forbindelse med 
tennistrening i tennishallen. Dette er ikke formidlet i særlig 
grad fra tennisklubben, så det er kanskje et innspill at de tar 
tak i dette også? Forslag om at (rektor/FAU) kan sende 
påminnelse til tennisklubben. Svar: se egen sak nr 30 lenger 
oppe.  

• Covid-19: Skolen har sendt ut infoskriv om tiden før jul, herunder 
at foreldre anmodes å kun benytte sfo 21. og 22. desember 
dersom det ikke er strengt nødvendig (samfunnskritisk jobb 
mv) for å lette smittetrykket før jul. Det vil sannsynligvis også 
komme ut en ny mail i løpet av uken. Det vil heller ikke 
gjennomføres julegudstjenester i år på grunn av at Skoklefall 

 



kirke ikke har mulighet til å ha flere enn 50 personer av 
gangen.  

• Årets skoleundersøkelse:  
Årets skoleundersøkelse ble sendt ut en per elev til en av 
foreldrene. (De som har flere barn på skolen fikk altså 
undersøkelsen tilsendt flere ganger, og intensjonen er da at 
man svarer en gang per barn). 
Svarprosent på 60,4% som er ganske bra.   
Rektor tok en rask overordnet gjennomgang av årets 
skoleundersøkelse sammenlignet mot undersøkelsen som ble 
gjennomført våren 2019.  
Skoleundersøkelse vil bli nærmere gjennomgått i SU.  

 
 


