
Referat FAU-møte Nordby skole 

Mandag 14. januar 2019 kl 1930 
 
 Dato:  19. november 2018  

Inviterte:  1: Heidi Andersen 
1: Geir Inge Muri Syversen 
1: Kristin Jeanette Sveen 
2A: Julie Lillehaug Kaasa 
2B: Tonje Kilaas-Roen 
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: fungerende rektor Olav-Helge Karlsen, 
nytilsatt rektor Tone Anett Dahlsrud (fra sak 2) 

Fraværende:  3A: Torgrim Linchausen 

Møteleder:  Ellen 

Referent:  Ane 

 

 Sak: 
 

Ansvarlig 

Sak 1 FAU-interne saker 
 

- økonomi: 
Gjennomgang av budsjett - budsjettert med 70 000,- i inntekter og 70 000,- i 
utgifter. På bok: 105 000,- 
Hva skal vi bruke pengene på? Mulig å bruke penger på trinn med utfordringer på 
det psykososiale?  
Viktig at foreldre stiller på sosiale tilstelninger for trinnet igangsatt av 
foreldre/foreldrekontakter. 
Avvente universell utfordring før eventuelle nye innkjøp. 

- 17. mai-komité settes i gang: 
Første møte 15.1.19 - overleveringsmøte.  

- femte trinns tur til sølvgruvene settes i gang: 
Trinnkontaktene tar initiativ om dato og transport.  

- innkjøp av spill og uteleker: 
Har kjøpt inn sjakkspill, men har tatt tid å få spill fra leverandør. 
Vurdere Othello, Yatzy, SkipBo, Fire-på-rad, Uno? 
Snøspader, 10 akematter, baller (ute også myk ball) 

- Initiativ til trinnturene tas av skolen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marit 
 
Geir Inge 
 
 
Skolen 

Sak 2 Rektor presenterer seg selv (og ev annet) 
 

 



Fungerende rektor Olav Helge Karlsen, rektor på Solberg. Presentasjon. 
Har vært her siden 1. januar, og har jobbet med læringsmiljø. 
 
Tone Anett Dahlsrud, er fungerende rektor på Sjøskogen. Har lærerbakgrunn. Begynner 
4. februar.  
 

Sak 3 FAU  
 
FAU informerer om hva vi har vært opptatt av i samarbeidet med skolen, og hva vi mener 
er viktige tema for kommende halvår: 
 

● systemer for arbeidet med psykososialt skolemiljø og læringsmiljø ved skolen 

Rektorene: Er svært opptatt av et godt læringsmiljø. Info om krenking generelt.  

Kapittel 9A i Opplæringsloven. Skolene i Ås bruker Klassetrivsel for å kartlegge. 

Om foresatte opplever at barnet blir mobbet, er det viktig at man kontakter 

rektor. Rektor har 5 dager for handlingsplikt. 

Det finnes både kommunale og lokale planer for godt psykososialt miljø. Nordby 

skole har en lokal plan, men den må oppdateres med tanke på lovverket. Ny 

rektor tar tak i dette med en gang. PALS-skole - må blåses nytt liv i dette - det 

holder ikke å si at man er en PALS-skole. Dette må forankres i personalet og også 

hos elevene.  

Olav har jobbet tett opp mot 7. trinn: Viktig med åpenhet. Kan hente info fra 

elevundersøkelsen på flere nivåer.  

Gjennomgang av elevundersøkelsen for 7. trinn.  

Klassetrivsel kan brukes hyppig for å kartlegge. 

 

Marit etterlyser årsplaner, for å kunne hjelpe barna bedre hjemme. Vanskelig 

med nettbrett å få oversikten - får bare et lite utsnitt.  

 

Olav Helge: Møter med lærerne har vært veldig positivt. 

 

● systemer for oppfølging av mobbesaker: 
5 dager for aktivitetsplikten, tiltaksplaner skal utarbeides. Tiltakene skal 
evalueres, og tilpasses ved behov.  
Alle voksne på skolen har varslingsplikt. 
Viktig at dokumentasjonen ligger på riktig arkiveringssystem. 
 

● systemer for oppfølging av elever med rett til spesialundervisning: 
Rektorene: Tidlig innsats for elever som sliter med lesing, skriving og regning - for 
å unngå spesialundervisning. Jobber tett med PPS på dette. Viser til Nordahl-
rapporten.  
På Nordby er det stort sett organisert som tre lærere på trinnet.  
Er systemer som er fastlagt på kommunenivå, og dette skal det jobbes mot og 
følges opp. Fokus på klare rutiner. 
Hyppigere samarbeidsmøter er mulig. 
 

● Stillinger er utlyst, 8 søkere, og flere særs kvalifiserte. Ikke lov til å ansette 
ukvalifiserte i faste stillinger.  

 
 



● Nordby skole gikk 1,2 millioner i minus i forrige skoleår (i etterkant av møtet 
justert til kr 740 000). 
 

 
 

Sak 4 Informasjon fra skolen  - spesielt for første trinn 

 

● informasjon i forkant av skolestart 

“Foreldreskole” for overgang mellom barnehage og skole, og barneskole og 

ungdomsskole. 

Foreldremøte for oppstart + besøksdag for elever. Til foreldremøtet innkalles 

også samarbeidspartnere som helsesykepleier. 

Heller for mye, enn for lite informasjon. Ny rektor ser på skriv fra Kristin. FAU må 

informere noe mer klart om praktiske forhold ved ulike arrangementer.  

 

 

Sak 5 Eventuelt 
(meldt inn etter at dagsorden ble sendt ut) 
 

- overgangen til ungdomsskolen  
Elevene får ikke velge. Barneskolen og ungdomsskolen samarbeider om 
overgangen.  

- lærersituasjonen på fjerde trinn 
Vikar i lang tid, har ikke hatt utviklingssamtale. Rektor følger opp om det blir 
utviklingssamtaler. 

- Skolekatalog: 
Sendes ut samtykkeskjema der det kan krysses av for at de kan tas bilde av til 
skolekatalogen. 

- Brannen: Holder fortsatt på med sanering. Det er et godt stykke arbeid igjen.  
- klager på skolefrukt 

FAU kan klage på vegne av foreldrene som kunder til skolefrukt.no. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor 
 
 
 
 

 

 


