
Referat FAU møte 7. juni 2021 kl. 19.15 
 
Tilstede på møtet fysisk/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   Ingvill 
Maus 

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 
66/20-21 Velkommen og registrering av deltakere Ole 

67/20-21 Oppsummering av 17. mai, inntekter til FAU mm.  

Inntekter i overkant av 40 TNOK fra utlodning fra foreldre. 
Formannskapet (kommunen) støtter med ca 20 TNOK. Totalt 60 TNOK i 
inntekter fra 17.mai. 

Saldo i banken er på nivå med fjoråret.  

FAU er veldig fornøyd med engasjementet til lærere ifm 17.mai og 
filmene som ble distribuert fra 17.mai-komiteen til foreldrene.   

Festgruppa 



68/20-21 FAU er tildelt en pengesum/coronakompensasjon av formannskapet i 
Nesodden kommune.  

Kommunen har fordelt midler per elev. Berger skole har mottatt i 
overkant av 20 TNOK, jf sak over.  

Ole  

69/20-21 Monica refererer fra siste møte i KFU 

• Det er mye positivt som skjer for barn og unge i kommunen nå. 
• 500 elever får tilbud om sommerskole. 
• Kommunen er med på et prøveprosjekt med aktivitetskort til 

familier med lav inntekt. Det er bevilget 0,4 MNOK til dette.  
• Ungdom 20-25: det er bevilget 1 million for å styrke arbeidet for 

barn og ungdom.  
• Skolestruktur: det var blandede meninger om utfallet av saken.  
• Skolegrenser: KFU mener at FAU på de ulike skolene bør ha 

dette på agendaen fremover.  

Referat blir sendt ut i etterkant.   

Monica 

70/20-21 Foreldre etterlyser en ansvarsavklaring vedr. sykkelsabotasje. 

FAU har startet å se på saken, og vil ta opp saken på nytt til høsten.  

 

 

Monica 

71/20-21 I forrige møte diskuterte vi om FAU skulle ha noen evalueringskriter - 
enten fra andre eller overfor seg selv. Marit skulle gjøre et forarbeid på 
dette og orienterer om slikt finnes andre steder. 

Vanskelig å finne noe om slike evalueringer, så vi tar det med videre til 
KFU til høsten for å høre med andre FAU i kommunen om praksis og få 
innspill.  

Marit 



72/20-21 Overføring til neste års FAU- dokumenter/årshjul/nettressurser/Altinn 
mm (alle) 

Ole setter opp en ny side for FAU på Berger i wordpress.  

 

Alle 

73/20-21 • Det er meldt inn at det er ønske om at skolen tar (mer) i bruk 
Aftenposten junior i undervisningen 

o Det er en problemstilling om hva skolen ønsker seg av 
aktualitetsmagasin.  

o Dette vil bli tatt opp på nytt til høsten.  

 

 

74/20-21 Rektors hjørne 

• Foreldreundersøkelse SFO har lav svarprosent. Det er sendt ut 
påminnelse denne uken. FAU ber om at alle som ikke allerede 
har svart på undersøkelsen om å svare på denne.  

• Status avslutninger av skoleåret. 
o Sommeravslutning vil foregå klassevis med kun elevene 

og lærerne dette året. De fleste vil foregå på dagtid i 
skoletiden.  

• Nye husker er hengt opp, og nytt lekestativ ved uteområdet til 
2.klasse er satt opp. Det er videre bestilt 75 nye sykkelstativ.  

• Nytt skoleår er under planlegging. Mer informasjon vil komme 
etter hvert. Det kommer 61 førsteklassinger til høsten. Skolen 
har til høsten nærmere 400 elever, og alle trinn vil da være 3-
paralleller.  

• Nytt kjøkken? Hva er status for dette og SFO-mat til høsten 
(Marit utbroderer problemstilling) 

o Det er opprustet SFO kjøkken ved 3.basen og det er her 
det nå blir laget mat til alle SFO-basene.  

o Det er uklart når det blir lov for hele SFO-basen å spise 
samlet.  

 

 



75/20-21 Eventuelt 

Basket kurver vil bli renovert rundt midten av juni. Nesoddtangen vil bli 
tatt først, deretter Berger skole.  

 

 


