
Referat FAU-møte Nordby skole 

Mandag 11. februar 2019 kl 1930 
 
 Dato:  11. februar 2019   

Inviterte:  1: Heidi Andersen 
1: Geir Inge Muri Syversen 
1: Kristin Jeanette Sveen 
2A: Richard Holm (for Julie Lillehaug Kaasa) 
2B: Tonje Kilaas-Roen 
3A: Torgrim Linchausen 
3B: Trine Syvertsen 
4A: Øystein Ottesen 
4B: Trine Brekke Eide 
5A: Sol Daler Stafsnes 
5B: Marit Andresen Eriksen 
6A: Karin Opem Jacobsen 
6B: Knut Egil Bøe 
7A: Ane Ellingsen  
7B: Ellen Smogeli 
SFO: Leif  Nilsen 
Skolen: rektor Tone Anett Dahlsrud 

Fraværende:  Tonje, Leif, Knut Egil, Kristin, Trine 

Møteleder:  Ellen 

Referent:  Ane 

 

 Sak: 
 

Ansvarlig 

Sak 1 Samarbeidet FAU, SU, SMU  
 
Rektor og FAU diskuterer hvordan vi ønsker å arbeide framover, i FAU, 
Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU). FAUs årshjul over egne oppgaver 
og liste over aktiviteter vi støtter i samarbeid med skolen er oversendt rektor.  
 

● FAU: 
○ Første mandag i måneden (som regel) klokken 1930 - med rektor første 

halvtime (som regel) 
● SU:  

○ Marit Hauken er politisk kontakt inn i SU 
○ Tilstandsrapport skal være tema i SU 
○ Årshjulet: januar/februar gjennomgang av NP og elevundersøkelsen for 

tilstandsrapport (i år blir det ikke før mars/april) 
○ Årshjulet: må legges inn faste møter for SU 

● SMU:  
○ Knyttet opp til skolemiljøsaker 
○ Kan slås sammen med / i forkant av SU 
○ Årshjul kan samordnes med FAU-aktiviteter 

 
 

 

Sak 2 Status rehabilitering etter brann  



 
Rektor orienterer om status:  

● Liste over ferdigstilte punkter (interiør) 
● I prosess: gjennomgang av bilder for å skaffe oversikt 
● Rehabilitering: rektor skal innen kort tid ha møter med med driftsavdelingen og 

forsikringsselskapet. Informasjon på bakgrunn av dette kommer i etterkant av 
møtene. Informasjon vil også blir gitt på Transponder når det er gjort nærmere 
avklaringer. 

● Innspill fra foreldre:  
○ Opplever at støtten fra kommunen har vært fraværende. Bør vi troppe 

opp på kommunestyremøte? Bruke politisk kontakt i SU? 
○ Bør det vurderes andre alternativer - brakker eller flytting til Solberg? 
○ Viktig at oppgradering av skolegård ikke kolliderer med rehabilitering. 
○ Vidar Sørensen fra driftsavdelingen inviteres til neste møte av rektor. 

 

Sak 3 Bemanningssituasjonen 

● 2 godt kvalifiserte lærere har takket ja fra høsten 

● Miljøterapeut + sosialpedagog/spesialpedagog utlyst 

● Sosiallærer utlyst 

● Foreldre: behov for mer informasjon ved lange sykemeldinger.  

 

Sak 4 «Skistall» på skole/SFO 

Samle inn brukte ski og skistøvler for skistall - oppfordring legges på interne Facebook-

grupper om å donere til skolen. Levers Geir Inge Syversen, Teigen 32 - kan settes utenfor 

låven, mobil: 911 43 611. 

 
 

Sak 5 Handikap-parkering ved SFO 

Rektor sjekker opp hva som er tenkt, både ved administrasjonsbygningen og ved SFO. 

Mulig å kontakte Petter Fafalios som var kontaktperson for FAU ved ombyggingen i 

2013/2014. 

 

Sak 6 Dato for avslutning syvende trinn og for sommeravslutning 

● Torsdag 13. juni sommeravslutning 

● Mandag 17. juni avslutning for 7. trinn. 

 

Sak 7 Oppdatering av skolens hjemmeside (til orientering) 

Kommunen har fått kritikk for dårlige hjemmesider. Rektor vil sette i gang arbeid med å 

oppdatere skolens hjemmeside. Rektor ønsker også å opprette en Facebook-side for 

skolen, slik som Solberg skole har, med rektor som administrator sammen med noen 

flere. Målgruppe: i hovedsak foreldre, men også mulig jobbsøkere. FAU støtter begge 

tiltakene.  

Referat fra FAU-møtene legges ut på hjemmesiden til skolen. Dette er en bedre løsning 

enn Showbie.  

 

Sak 8 Eventuelt 
● Langvarig fravær hos elever - bør skolen ta kontakt med hjemmet etter et visst 

 
 



antall dager. Rektor tar saken videre til ledergruppa. 
● Tilskudd til leie av Rudolf for 1. trinn for karneval, fordi det ikke er mulig å bruke 

mediateket pga brannen. FAU bevilger tilskudd til leie etter budsjett. 
● Mat på SFO: Rektor snakker med SFO-leder, og legger fram status nå på neste 

møte, med evaluering av sunnere mat-prosjekt tidligere i skoleåret. 

   

 

 


