
Referat FAU møte 7.februar 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   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   Kristin x  

5C Espen Seim 
Parmann 

espen@ressurs.no x     

6A Susanne 
Dale 

susada@online.no   Tina 
Jensen 

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   

 
 
 
 

Sak Tema / beslutning Ansvar 
34/21-22 Velkommen og registrering av deltakere 

 
Monica 

mailto:espen@ressurs.no


35/21-22  Forslag til budsjett 21/22  
 
Gjennomgang av budsjett.  
 
FAU vedtok budsjettet slik det foreligger pt.  

Vegard 

36/21-22  Storforeldremøte; hvor er vi i planleggingen? 
-  
Tema er ikke spikret enda, men vi er i kontakt med MITT 
VALG angående mulig foredrag. Tentativ dato er i uke 14.  
 
 

Lora/Kristine 

37/21-22 17.mai/ball/småtrinnsfester; hvor er vi i planleggingen? 
 
Festgruppa har bedt komiteene gjenoppta planleggingen.  
 
Tentativ dato for ball for 6. og 7.trinn er fredag 1.april.  
 
Tentativ dato for fest for første og andre trinn er 2. eller 
3.april slik at man kan bruke samme pynt og musikkanlegg. 
Festgruppa tar kontakt med klassekontaktene i 2.trinn.  
 

Festgruppa 

38/21-22 Trafikksituasjonen ved Berger stadion + Helsestasjonen 
 
Trafikksituasjonen er tatt opp på SU-møte i forrige uke.  
 
Det er store utfordringer med mye trafikk i Kjartan Veldes vei 
som medfører farlige situasjoner med biler som kjører inn 
etter innkjøring forbudt skiltet. Det er også store utfordringer 
med farlige situasjoner ved parkeringsplassen på Berger 
Stadion. 
 
Trafikk-gruppa setter opp et møte og kommer med forslag til 
tiltak.   
 
FAU ber om at alle klassekontakter tar opp trafikk-
situasjonen på foreldremøter som avholdes fremover.   

Trafikk-
gruppa 



39/21-22  Innspill til folkevalgte i kommunen (se vedlegg; innspill til 
Høyre) 
 
Er det noen gode innspill som FAU/skolen bør forfatte og 
sende til Høyre og andre politiske partier? 
f.eks trafikksituasjonen, ungdomsskole. 
 
Saken tas opp igjen ved neste møte.   

 

40/21-22 Covid-situasjonen 
 
Skolen sender ikke lenger ut varsel om smitte. FAU 
oppfordrer foreldre til å melde fra til skolen (v/lærer) og varsle 
foreldregruppa i sin klasse når det oppstår smittesituasjoner.  
 
FAU vil rette en takk til lærere og ansatte som strekker seg 
langt i en krevende situasjon med mye smitte og sykdom. 
Det verdsettes høyt og settes stor pris på.  
 

 

41/21-22 Eventuelt 
 
Tribunen ved fotballbanen er revet fordi den var i så dårlig 
stand at det var fare for at barna kunne falle ned. Det er 
ingen planer om å sette opp ny tribune. Manglende midler.  
 
 

 

 


