
Referat FAU møte 12. april 2021 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 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 
53/20-21 Velkommen og registrering av deltakere Ole 

54/20-21 Informasjon om innspilling av film med Trygg Trafikk  
 
Trygg Trafikk har vært i kontakt med FAU v/Ole og Monica (sammen med 
Berger skole) da de synes Berger skole er optimal for en sak der det skal 
spilles inn en film om å ha en hjertesone rundt skolen.  
 
Noen barn skal filmes på vei til skolen. Noen foreldre må også stille opp. 
 
Filmen skal spilles inn når det er en akseptabel smittesituasjon.   

Ole 



55/20-21 Høringssvar i skolebyggsaken   
Arbeidsgruppe bestående av Heidi og Lise fra FAU, samt Randi Aalgaard 
og Severin Zinöcker.  
 
Svar sendt inn fra Berger FAU mandag 15.mars.  
Ny frist etter at økonomiske tall/beregninger ble kjent var 7.april.  
 
Møte mellom FAU ved Berger, Alværn, Jar og Bjørnemyr lørdag 10.april. 
FAU-ene ved disse skolene har meldt inn en sak til Amta med vår 
bekymring om at dagens ungdomsskoleelever ikke prioriteres. Bilder og 
tekst sendt videre til Amta. Sak ikke publisert per 12.april.  
 
Møte i formannskapet onsdag denne uken der skolestruktursaken 
behandles videre.  
 
 

Heidi  

56/20-21 17.mai komiteens planlegging per nå  
 
Planleggingen har startet. Har foreløpig hatt mest fokus på lotteriet. 
Komiteen har vært i kontakt med økonomiansvarlig.  
Toni har vært i kontakt med komiteen angående korpset. (dirigenten er 
en nøkkelperson).  
 
Komiteen lurer på om FAU kan bidra med gavekort også i år. FAU stiller 
seg positive til det.  
 
17.mai talerstolen står i kjelleren i A-bygget. Annen pynt finnes enten i 
kjelleren i A-bygget eller i ventilasjonsrommet utenfor guttegarderoben. 
FAU leder har nøkkel.  
 

Mari/Toni
/Kari 

57/20-21 Inntektsgivende prosjekter for FAU. Lotteri i forbindelse med 17. mai? Mer? 

I fjor fikk FAU støtte fra kommunen på ca 18 TNOK.  

Ole A. sjekker med kommunen om det er noe støtte vi kan søke på i 2021.  

 

 

52/20-21 Rektors hjørne: 

• Innmeldt sak fra leder av KFU (v/Ingunn Bremnes Stubbdal) 
o Stygg språkbruk/drittslenging mellom barn helt ned i 

barneskolealder. Se artikkel her: 
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kRVe5L/snakk-
med-soennen-
din?fbclid=IwAR09SY5Yt2noM95gtBykazD0WxBbwb8pb
vLRHIJ7D4KvKZuv9G4W502yMu4 

o Det har også vært flere tilfeller av dette på Berger skole. 
o FAU oppfordrer også alle foreldre til å snakke med sine 

barn om språkbruk og gi tydelig beskjed til barna hva 
som er akseptabel språkbruk og hva som ikke er 
akseptabel språkbruk.  

 



o FAU oppfordrer skolen og foreldrene til å ha dette som 
tema på foreldremøte.  

o Link til Hedvig M podcast om samme tema: 
https://open.spotify.com/episode/5kVbpJ8vmaNkLYgFfr
aZ6k?si=9oMVveCpTayd09cqXIvq0w  

Covid-19:  
12.april har ny veileder vedrørende smittesituasjon i kraft. Veileder om 
smittevern for skoletrinn 1–7 (udir.no) 

- På rødt nivå er det flere endringer.  
• For 5-7 trinn: Elever og ansatte oppfordres til å holde avstand til 

hverandre også innen kohorten, helst en meter. 
• Mindre grupper på mellomtrinnet 
• Bruk av munnbind for voksne i situasjoner der det ikke er mulig å 

holde avstand 
- Gult nivå er ganske uendret fra forrige veileder.  

Rektor ønsker at foreldre snakker med barna om oppdaterte regler. 
 
 
Større ansamlinger av større barn/ungdom:  
Det er forventet at det vil kunne bli samme tilstander denne våren (som i 
fjor) der ungdom samles i større ansamlinger på fotballbaner, strender 
osv. Rektor ber foreldre om å være føre var ift dette.  
FAU stiller seg bak denne oppfordringen og som et «føre var» tiltak 
oppfordrer/minner FAU om viktigheten av å snakke med barna våre om 
dette.  
 
 
 
Innmeldt sak fra foreldregruppen:  
Bruk av tv i lunsjen (i skoletiden);  
Det er ingen god måltidsituasjon da barna mister fokus fra spisingen. 
Svar: Dette er en praksis som er etablert nå det siste året da lærerne ikke 
får pause i løpet av skoledagen og er avhengige av å spise samtidig med 
at barna spiser. I normale tider leser gjerne lærerne en bok for elevene 
når de spiser.  
 
FAU ønsker at det tilstrebes å ikke bruke skjerm i spisetiden til barna.   
 

 


