
Referat FAU møte 1.november 2021 kl. 19.00 
 
Tilstede på møtet:  
 

Trinn/ 
grupper 

Fau-
representant 

Mail-adresse  Tilstede Ikke 
tilstede 

FAU vara Tilstede Ikke 
tilstede 

1A Morten 
Kristensen 

mortenmarkvard@hotmail.com  x Øyvind 
Karlsen 

x  

1B Kristin 
Sundelius 

krimikkelsen@hotmail.com  x    

1C Pia Syversen piasyvers@gmail.com x     

2A Heidi 
Dammyr 

Heidi.dammyr@gmail.com x     

2B Ole Jørgen 
Dyrset 

dyrset.bygg@outlook.com  x    

2C Kristine 
Myhren 

kristine@ferietips.no x     

3A Nina Croft nina.croft@gmail.com x     

3B Liv Sara 
Birkeland 

Livsara.birkeland@gmail.com  x    

3C Vegard 
Skaug 

vskaug@gmail.com x     

4A Erik 
Sverresen 

eriksverresen@gmail.com  x Thomas 
Warnqvist 

x  

4B Alexei 
Bakanov 

ab@anyri.com  x    

4C Marit Kolby  Marit.zinocker@gmail.com x     

5A  Monica 
Hatle-
Larssen 

mhatlelarssen@gmail.com x     

5B Anne 
Selsjord 

anne.selsjord@gmail.com x     

5C Espen Seim 
Parmann 

espen@ressurs.no x     

6A Susanne 
Dale 

susada@online.no x      

6B Morten 
Nymoen 

morten.nymoen@matmerk.no x     

6C Lora Scpak Lora.shpak@kristiania.no x      

7 Ole Haavard 
Haug-Larsen 

ole.haavard.haug.larsen@tietoevry.com x      

 
I tillegg møtte rektor.  
 
 
 

Sak Tema / beslutning Ansvar 
13/21-22 Velkommen og registrering av deltakere 

 
Monica 



14/21-22  Informasjon om utbygging av tennisbaner av arkitekt Michael Lommertz 
og representanter fra tennisklubben. 
 
Det er en tre-trinns plan for utvidelse av tennis-tilbudet:  

1. Leie av utebaner 
2. Flere utebaner 

a. Paddelbane ute? 
3. Ny(e) innebaner 

 
FAU meldte tilbake bekymring for trafikksituasjonen rundt skolen med 
en mulig utvidelse av tennis-tilbudet. 

Tennis-klubben 

15/21-22  Rektors hjørne 

Hvordan jobber vi med opplæringslovens § 9A:  
Rektor orienterte hvordan skolen jobber med dette. Alle elever har rett 
til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevens opplevelse av situasjonen 
som er avgjørende.  
se egen presentasjon.  

Spisepause/spisefriminutt 
- Det har kommet inn spørsmål om hvor lang tid elevene får til å spise. 
Spisepausen skal normalt være 11 til 11.15. som regel varer spisepausen 
enda lengre. Særlig på små-trinnet starter gjerne spisepausen enda 
tidligere.  

 

Ole Bent 

16/21-22 Oppsummering refleksens dag 

FAU-representanter og representanter fra elevrådet stod på oppstilte 
plasser rundt skolen på refleksens dag.  

Skolen ble sponset med reflekser til alle barna som ble delt ut på skolen. 
Det ble også delt ut klementiner til alle elevene.  

Trafikk-gruppa må sjekke opp skiltsituasjonen til neste år.  

 

Alle 

17/21-22 Status på økonomi og påbegynt arbeid i arbeidsgruppene 

Festgruppa har satt i gang arbeidet med juletrefest og skoleball.  

Miljøgruppa ønsker innspill på om det skal være et storforeldremøte 
eller om det skal arrangeres et for småtrinnet og et for mellomtrinnet.  

Rask orientering av status på økonomien per utgangen av oktober. 
Budsjett vil bli gjennomgått på neste møte.  

 

Alle 



18/21-22 Orientering fra siste KFU-møte: 

Nesodden gjør det godt i nasjonale prøver. Både sett i forhold til Viken 
og landet ellers.  

Budsjettet for skole og oppvekst 2022 er tilgjengelig på kommunens 
nettsider, skal vedtas i kommunestyret i desember. Alt i alt et godt 
budsjett. Tilbudet til uteskolen (To Gård og Steilene) reduseres med 30 
%.  

Natteravn:  
Foreldre til ungdomsskoleelever som først og fremst går natteravn. 
Alværn har innført obligatorisk natteravning for alle foreldre ved skolen, 
Bakkeløkka og Steinerskolen er også i gang med koordinering av ravning. 

Monica 

19/21-22 Evt 

Det kom innspill om at FAU bør se på/vurdere om vi skal ha veiledning til  
gjennomføring av Halloween – på lik linje som FAU har til 
barnebursdager.  

 

 


