
Referat FAU møte 4. januar 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 
34/20-21 Velkommen og registrering av deltakere Ole 



35/20-21 Orientering om trafikksituasjon Berger stadion og Kjartan Veldes vei. 
 
Ole informerer om brev til kommunen vedr. levering/parkering Berger 
stadion og status på «skrape» kampanjen i hjertesonen. 
 
FAU v/Ole har sendt brev til kommunen om trafikksituasjonen ved 
Berger stadion og utfordringene der ved levering/parkering. Vi har fått 
svar der de skriver at skisserte løsning er god. Utbedring av denne 
parkeringssituasjonen er en prioriteringssak og at det er økonomi som er 
utfordringen.  
 
 
 
Aksjon ved innkjøring forbudt skiltet i Kjartan Veldes vei planlegges i 
løpet av vinteren:  
Skraper er bestilt. Trafikkgruppa planlegger for at 6 og 7.klassinger og 
foreldre står i Kjartan Veldes vei og deler ut skraper til de som kjører inn 
i hjertesonen. Dette som en påminnelse om at det ikke er lov å kjøre inn 
uten spesial tillatelse fra skolen.  
 
FAU minner om at det oppfordres til å slippe av skolebarn ved stoppet 
ved tannlegen når man kun skal slippe av barn og ikke trenger å parkere 
for å følge barn til skolen. Ved tannlegen kan man parkere maks 15 
minutter.   

Ole/trafikk-
gruppa 

36/20-21 Status arbeid med bod 
 
Skyvedøra kom endelig rett før jul, men ikke i tide til siste dugnad før jul. 
Det planlegges for at skyvedøren skal monteres i løpet av januar slik at 
boden kan låses og tas i bruk.  
 
Det må også ryddes i skolegården.  Ole Bent sjekker med sløydlæreren 
hva som evt kan brukes i sløydtimene av plankerester etter bygging av 
boden.  FAU følger opp med 1.klasseforeldre for å gjennomføre 
ryddingen.  

Ole 

37/20-21 Status 17. mai gruppa (oppstart) 
 
Ikke startet enda. Festgruppa setter opp et oppstartsmøte med 17.mai 
gruppa (4.klasse).  

Fest-
gruppa 



38/20-21 Rektors hjørne 
 
En oppdatering om covid-situasjon og håndtering av/konsekvenser for 
skolesituasjonen mtp nye retningslinjer:  
Barneskolene på Nesodden er per dagens dato på gult nivå. Berger 
opererer med forsterket gult nivå på sfo som er organisert klassevis for å 
evt begrense eventuelle smitteutbrudd. Skolen har fått beskjed om å 
være klar for rødt nivå på kort varsel.  
 
Oppvekst 2025: 
Prosjekt i kommunen som har kommet opp etter ungdataundersøkelsen 
i Nesodden kommune i 2019. Tanken er å ruste den generelle 
foreldregruppa for å bedre det langsiktige arbeidet med barn og unge. 
Rektor ber om innspill på dette. Forventes presentert på neste FAU-
møte.  
 
 

 

 


