
Referat FAU møte 6.desember 2021 kl. 19.15 
 
Til stede 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 

  

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 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   Unni  x  

 
I tillegg møtte rektor.  
 
 
 

Sak Tema / beslutning Ansvar 
20/21-22 Velkommen og registrering av deltakere 

 
Monica 



21/21-22  Oppdatering fra festgruppa om juleball og juletrefest  
 
- Juletrefest er planlagt 9.januar  
- Juleball er planlagt 21.januar 
 
Planlegging er i gang.  
 
Oppdatering 8.desember:  
I lys av skjerpede regler som ble kunngjort 7.desember foreslår FAU at 
juletrefesten for første klasse flyttes til et senere tidspunkt, og at det 
blir opp til festkomiteen å finne en ny dato. Dette for at festen med 
første klasse kan gjennomføres også med søsken og foreldre.  
 
FAU ønsker at begge festene kan avholdes samme helg hvis det er 
mulig slik at vi kan leie lydanlegg en helg i stedet for to.  
 
FAU har et sterkt ønske om at det på et tidspunkt i løpet av året skal 
avholdes fest for førsteklasse og ball for 6. og 7-trinn, hvis det viser seg 
at det blir vanskelig å gjennomføre som planlagt i januar. Det kan f.eks 
være i form av en annen type fest for første klasse og evt vårball for 6. 
og 7. klasse.  
 
FAU er innstilt på å dekke eventuelle merkostnader ved re-planlegging 
dersom det skulle bli aktuelt.  
 

Morten, 
Marit, Espen 

og Nina 

22/21-22  Oppdatering om økonomi  
 

- - Innestående på konto i overkant av 200 TNOK fordelt på tre kontoer. 
- - Klassefoto for førsteklasse er ikke betalt enda.  
- - Muntlig gjennomgang av forslag til budsjett for inneværende skoleår. 

Vegard sender ut oversiktsbudsjett før neste møte.  
 
7-trinn ber om informasjon om hvor mye FAU dekker til juleballet.  

Vegard 

23/21-22 Oppdatering storforeldremøtet  
 
Gruppa har hatt et planleggingsmøte. Det er ikke konkludert på om 
storforeldremøtet skal avholdes fysisk eller digitalt.  
Forslag til temaer er diskutert, men ikke konkludert på enda. Et forslag 
til tema er konflikthåndtering.  
Storforeldremøte planlegges å avholdes på våren.  
 
Kommunen v/SLT-koordinator tilbyr flere kursopplegg for foreldre. 
Monica sjekker opp med KFU/SLT-koordinator hva som kan tilbys fra 
kommunens side.  
 
6. trinn har pleid å selge kaffe/kaker til inntekt for leirskole på 
storforeldremøte.   

Lora, Kristine, 
Liv-Sara 



24/21-22 Innkommet sak om renhold på 1.klasse toalett  
 
- Toalettene er ikke vasket på morgenen, og er ikke klart til bruk.  
- Toalettene blir vasket to ganger i løpet av dagen. En dag på 

morgen/formiddag og en gang litt senere på dagen. Rektor følger 
opp med renholdspersonalet om de kan starte vasking ved første 
klasse toalettene på morgenen.  

- Sandkassa som er rett utenfor 1.klasse og bidrar til at det kommer 
mye sand inn i gangen og deretter inn til toalettene.  

- Fint om alle kan minne barna på at de må trekke ned etter at de har 
vært på toalettet.  

- Det er en del av stengerutinen at det sjekkes om toalettene er 
trukket ned, men noen ganger blir dette glemt.   

Pia 

25/21-22 Eventuelt 
 
Ingen saker under eventuelt.  

 

26/21-22 Rektors hjørne:  
    - Orientering om de endelige resultatene til Berger fra de nasjonale 
prøvene både for 5.trinn og 8.trinn; Berger elevene har gode resultat i 
nasjonale prøver. Prøvene i 8.trinn avholdes tidlig på høsten og tester 
hva elevene har lært i løpet av barneskolen.  
    - Kort om revidering av plan for godt skolemiljø: Rektor ønsker FAU 
sitt innspill på dette. Planen er under oppdatering pt.  
    - Skolegudstjeneste: FAU er enig i at det kan sendes ut forespørsel 
om hva eleven ønsker å delta på i første klasse. Dersom noen ønsker å 
endre hva eleven skal delta på i løpet av skoleårene på Berger, så må de 
foresatte gi beskjed til skolen om det. Brev blir sendt ut til førsteklasse 
foreldre i løpet av kort tid.  
    - korona-info, retningslinjer osv: p.t sendes det ut mail til foreldre på 
trinnet der noen er smittet. Skolen setter pris på rask informasjon 
dersom elever eller foresatte har fått påvist smitte (enten ved 
hjemmetest eller PCR-test). Det kan varsles enten til kontaktlærer eller 
til rektor.  
- Ungdataundersøkelsen: Barna i 5-7 trinn skal delta på 

ungdataundersøkelsen i uke 10.  
 

 



27/21-22 Orientering fra siste møte i kommunalt foreldreutvalg  
 
Det planlegges å avholde FAU seminar for alle FAU-representanter ifm 
«oppvekst 2025». Bygge sterke, robuste fellesskap.  

Monica 

 


