
Referat FAU-møte Nordby skole 

Mandag 18. mars 2019 kl 1900 
 

 Dato:  18. mars 2019   

Inviterte:  1: Heidi Andersen 
1: Geir Inge Muri Syversen 
1: Kristin Jeanette Sveen 
2A: 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:  Trine Syvertsen 

Møteleder:  Ellen 

Referent:  Ane 

 

Del I -  
rektor deltar 

Sak: 
 

Ansvarlig 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
Oppsummering fra forrige møte: 

- Bemanning: godt bemannet fra høsten 
- Årshjul: Ellen og rektor ser på dette til neste møte 

 

 

Sak 2 Saker fra SU/SMU 
 
Skolemiljøutvalget (SMU):  

- Plan for positivt skolemiljø på Nordby skole, info fra rektor etter møtet i dag: 
- skal evalueres i personalet og i FAU hvert år 
- årshjulet legges ut på hjemmesidene når det er ferdigstilt 
- Spørsmål: beredskapsplan for terror - det foreligger en 

beredskapsplan på skolen, og denne skal evalueres.  
 
Samarbeidsutvalget (SU) 

- tilstandsrapporten for 2018, med utviklingsmelding 2019: 
- skoleleder skriver i desember/januar og er klar i mars 
- står om satsningsområder: 2018 var det dybdelæring og PALS, og NP 

(mange på øverste nivå i engelsk for årets 5. trinn) 
- Utviklingsmelding: Dybdelæring (i forbindelse med ny læreplan), 

synlig læring, lesing og elevene læringsmiljø er satsninger i 2019  
- Rapporten kan legges på hjemmesidene 

 



 
- Rullering av tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune/høring 

https://www.as.kommune.no/cppage.6192582-385744.html  
- Gang- og sykkelstier: Nebbaveien, Melby/Egget/Kongeveien og 

Sundbyveien er prioritert. 
- Stier til skolen 
- Hvor er det blitt gangfeltet og skiltet i Askehaugveien der den møter 

Kongeveien? 
- Sti til skolen fra Vinterbro terrasse (mulig planlagt?) 
- Gangfelt ved Togrenda barnehage der fortauet stopper? 
- Ellen skriver høringsuttalelse hvor disse sakene omtales, sendes på 

vegne av SU og FAU.  
 
 

Sak 3 Status rehabilitering etter brann 
 
Rektor orienterer: 

- Rektor informerer om møtet, det er bestemt at det skal være brakker, fordi 
rehabilitering ikke er klar før om et år. Brakkene skal stå mellom skolen og 
ballbingen. Skal stå klart til skolestart. Det skal være to klasserom.  

OBS ang 17. mai-arrangement/brakker: 
- Må vite dette til planlegging av 17. mai. Rektor sier fra så snart hun kjenner 

til tidsplan. 
 

 

Sak 4 Mat på SFO 

 

Rektor orienterer om status og om vurderingen av perioden med sunnere mat 

tidligere i skoleåret, jf. forrige møte: 

- SFO i Ås skal inn i et samarbeid med Norsk Smaksskule etter ide av Arne 

Brimi (Rustad skole har hatt en prøveordning på dette) 

- Erfaring fra ungdomsskole på Langhus om søkning fra Sparebankfondet om 

penger til kjøkkenhage (det må søkes til prosjekt, ikke stillinger, så det krever 

noen engasjerte ansatte på skolen) - kontakt på Haugjordet ungdomsskole er 

Eva Parelius 

- Ønske om å få se budsjett for mat til SFO 

 

 

Sak 5 Trafikksituasjonen ved SFO og ved busslommen 

Rektor informerer SFO-rundkjøring og busslommen: 

- Situasjonen er rett og slett farlig 

- Skolen tar opp med Olaug Tallerås om trafikksikkerheten ved busslomme og 

kiss&ride 

- Det er kaos ved skolestart og skoleslutt, FAU oppfordrer skolen til å minne 

foresatte om reglene rundt avslipp/parkering/tidspunkt 

 

 
 

Del II -  
kun FAU  

Sak:  Ansvarlig 

Sak 6 Økonomi  

https://www.as.kommune.no/cppage.6192582-385744.html


Kort om status 
- Har en del oppsparte midler, men også to store fakturaer fra i fjor som viste 

seg å ikke være betalt 
- Har foreløpig vært lite aktivitet, men endrer seg ved årets arrangementer 

 
Stykkprisdekning for syvende trinn? 

- Foreløpig er det avsatt 10 000,- til årets avslutning - ber komiteen komme 

med et forslag om det er ønskelig 

Sak 7 Innsamling skiutstyr 

Status: det har ikke kommet inn noe. Må avvente til sesongen er over april/mai, med 

mulig nytt sted for levering. 

 

Sak 8 Foreldremøter våren 2019 
- orientere fra FAU etter eget skjønn 
- velge nye representanter til FAU fra høsten 

 

 

Sak 9 Eventuelt 
Fotografering: Rektor følger opp 
 

 
 

 

 


