NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

FAU MØTEREFERAT

Dato: 24.09.2020
Tidspunkt: kl. 18 -19.30
Sted: Klasserom 10C NUS

Møtet innkalt av:

Sverre Johannessen

Type møte:

FAU

Møteleder:

Sverre Johannessen

Referent:

Sverre Johannessen

Møtedeltakere:

Vibeke Solberg 8A, Sibylle Von Buttlar 8B, Louise Koefoed Mørup 8C, Siw
Åserud Toussaint 8D, Tone Nilsen 8D, Turid Moseby 8E, Gro Ness 8E,
Alexander Rutle 9A, Catherine Bjerke 9B, Elenita C Apac Vik-Strandli 9C, Turid
Moseby 10A, Randi Omland 10B, Nina Rommen Solbakken RSS, Anne-Kari
Nilsen RSS

Forfall:

Helle Lovise Strandvåg Arntzen 9D, Linda Andreassen 10A, Gina Holmberg Larsen 10B,
Kenneth Gulbrandsen 10C, Erik Petermann 10D

AGENDA OG REFERAT
Sak 1-20/21:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vi godkjente innkalling og dagsorden.

Sak 2-20/21:

Godkjenning av referat
Første møte dette skoleåret, så det var ingen referat til godkjenning. Det ble informert
om at referater legges ut på skolens hjemmeside og sendes ut i Visma Flyt Skole.

Sak 3-20/21:

Innledning ved rektor
Rektor tok opp formålet med FAU og de foraene der foreldre er representert i Nittedal
kommune. FAU har en viktig rolle i å fremme foreldregruppas felles interesser inn til
skolen, og å bidra til et godt samarbeid mellom skole og foreldre. Målet er å fremme
elevenes læring og trivsel, og skape kontakt mellom skole og nærmiljø. Med tanke på
utfordringene knyttet til smittevern, innflytting i nytt skolebygg og innføring av ny
læreplan, så er dette skoleåret spesielt viktig og krevende. FAU vil ha en viktig rolle i
å følge med på og støtte skolen i arbeidet på disse områdene. Rektor og fjorårets
leder i FAU forklarte arbeidsoppgavene knyttet til ulike roller i FAU og erfaringer fra
fjoråret.

Sak 4-20/21

Konstituering av FAU 2020-2021
FAU ble konstituert og ny leder ble valgt. Kommende skoleår er FAU satt sammen
slik:
Leder: Catherine Bjerke
Nestleder: Turid Moseby
Sekretær: Louise Koefoed Mørup
Ansvarlig for nettside: Elenita C Apac Vik-Strandli
Leder og nestleder er også representanter i SU/SMU og NKFU.
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Sak 4-20/21

Erfaringsdeling
Leder for fjorårets FAU og representanter fra fjorårets FAU bidro til en erfaringsdeling,
med spørsmål og svar. Fjorårets FAU etterlater seg reviderte vedtekter, etter grundig
gjennomgang. Revidert årshjul for FAU, og reviderte rutiner for gjennomføring av
nyttårsball.

Sak 5-20/21:

Eventuelt
Dato for leie av Flammen til nyttårsball er 13. januar. 2021. Festkomite bør settes
sammen og starte arbeidet så snart som mulig.
Heidi Lyngstad har tilbudt seg å arrangere bruktballkjolesalg slik som tidligere år, og
samarbeider med skolen og FAU om dette.
FAU ønsker å undersøke muligheten for å gjennomføre temamøte høsten 2020, der
temaet skal være knyttet til de utfordringene som ungdom møter i nærmiljøet og hva
foreldre kan bidra med.
Neste møte i FAU ble satt til onsdag 4. november kl. 19.00.

