
Referat FAU møte 3. mai 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 
59/20-21 Velkommen og registrering av deltakere Ole 

60/20-21 Innspilling av film med Trygg Trafikk – 4.juni 
 
Filmteamet vil følge en elev på veien til skolen.  
 
FAU organiserer medvirkende elever og foresatte til denne filmen,  + 
elevrådsleder på Berger skole.  
 
  

Ole 



61/20-21 Coronamidler fra kommunen – Ole orienterer 
 
Ole har henvendt seg til Ronny Trogstad, kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst, med forespørsel om det kan søkes om 
kommunal støtte til FAU ettersom inntektene er svært preget av 
coronasituasjonen og vår hovedinntektskilde – 17. mai-arrangementet er 
avlyst. 
 
Trøgstad informerer om at det ikke tildeles slike midler i år. 
 
 

Ole  

62/20-21 Bruk av boden 
 
Det er ingen hyller eller kurver inne i boden til å samle opp lekene i.  
Fau har forespurt rektor om FAU skal stille med mannskap for å montere 
noe, men det var det ikke behov for.  
 
SFO-leder har plan om å kjøpe inn bokser til boden.  
 

Ole 

63/20-21 Nett til mål på øvre lekeplass 

Det koster ca 1 TNOK per nett. Det trengs to nett.  

FAU dekker to nye nett til disse to fotballmålene.   

 

Ole 

64/20-21 Rektors hjørne:  

• Status 17. mai og innsamling/lotteri (som ikke er lotteri). 
Leder av 17.mai komiteen orienterer 

o Planen er å la elevene feire i skoletiden 12.mai og ta 
bilder/film i løpet av dagen som evt kan deles med 
foreldrene på 17.mai. Komiteen pynter i forkant av 
arrangementet.  

o Skolen oppfordrer barna til å pynte seg litt denne dagen.  
o Elevene får pølser og is på skolen 12.mai. FAU dekker 

kostnaden ved dette med midler fra innsamlingen.  
o 17.mai komiteen sender en person som filmer innslag 

fra de ulike klassetrinnene i løpet av dagen. 
o Det blir vippsinnsamling med premier (som i fjor)  

 

• Oppdatering om sykkelsabotasje (Ole B) 

 



o Hensikten med info fra forrige møte var å fokusere på 
sykkelsjekk. Det har kun vært noen få innmeldte saker 
med hensyn til sykkelsabotasje på Berger skole slik at 
det ikke synes å være behov for å intensivere jakten. 
Skolen ønsker å gi minst mulig oppmerksomhet til de 
som gjør slike «spøker» med andre sine sykler.  

 

• Nye husker ved klasserommene til 1.klasse:  
o Venter på montering fra kommunen.  

 

• Ny brukerundersøkelse til foreldrene for 1 til 4. trinn 
o Sendes ut i løpet av våren til forelder som er 

registrert som forelder en.  
 

65/20-21 Evt 
 
Mange farlige situasjoner er observert ifm at syklister (både barn og voksne) 
sykler i høy fart over fotgjengeroverganger. Det vil bli satt opp 
vegstriper/merking ved Berger stadion som gjør syklister  oppmerksomme 
på hastigheten de har.  

 

 


