
Referat FAU møte 3.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 Morten 
Kristensen 

mortenmarkvard@hotmail.com x  Øyvind 
Karlsen 

  

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 

  

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  Kristin   

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  Unni   

 
I tillegg møtte rektor.  
 
 
 

Sak Tema / beslutning Ansvar 
28/21-22 Velkommen og registrering av deltakere 

 
Monica 



29/21-22 Oppdatering ball/juletrefest 
 
Ball/juletrefest utsettes til det ser bedre ut med hensyn til 
smitte/smittetiltak.  
 
Det er meldt inn ønske om at det også arrangeres juletrefest 
for andre trinn siden det ikke ble noe av i fjor.  

Festgruppa 

30/21-22 Budsjett 
 
Vegard sendte ut foreløpig regnskap og budsjettet for 
2020/21 til diskusjon på møtet. 
 
Oppdatert budsjett legges frem på neste FAU-møte.  

Vegard 

31/21-22 17.mai 
 
Det må settes opp et overføringsmøte fra fjorårets komite til 
årets 17.mai komite.  

Festgruppa 

32/21-22 Storforeldremøte 
 
Dato og tema for storforeldremøte ikke fastsatt enda, men 
konflikthåndtering er et svært aktuelt tema.  
 
 
 
 

Lora 



33/21-22 Rektors hjørne: Covid og gult nivå på skolen.  
 
Det ble delt ut hjemmetester før jul og i romjulen med 
oppfordring om at alle elever og ansatte skulle teste seg før 
skolestart mandag morgen etter juleferien. Skolen har ingen 
oversikt over hvor stor deltakelse det var på testingen eller 
testresultatene, men har fått beskjed om et fåtall som har 
testet positivt.  
 
Det er vanlig timeplan på skolen og vanlige åpningstider på 
SFO når skolen er på gult nivå. Det er ikke matservering på 
SFO i inneværende uke.  

 

 


