
Møtereferat 

Møte i FAU ved Fernanda Nissen skole 

Dato: Tirsdag 30. august 2022 

Tid: 17:30-19:30 

Sted: Skolens naturfagssal 

Tilstede: Ingunn (rektor), Lise (assisterende rektor), Kristin (3c), Gergana (3c), 

Helga (4b), Guro (5c), Håvard (3a), Margrethe (7a), Ine (4c), Tonje (6a), 

Monica (6b), Emilia (2a), Jim (7c), Anna Birgitta (6a), Ida (7b), Frid (4a)  

Rektor informerte: 

• Skolestart har gått fint. Det har tilkommet 9 nye lærere på skolen, og det 

er nå til sammen om lag 100 ansatte. 

• Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på Sommer-AKS. Viktig at 

barna kommer tidsnok pga. avtalt oppmøtetid på diverse aktiviteter som 

gjennomføres utenfor skolens område.    

• Ny App (IST Home) tas i bruk på AKS i år. Registrering av 

oppholdsplaner er snart fullført for alle elever. 

• AKS ber alle om å holde påmeldingsfrister av hensyn til bemanning og 

planlegging av ferie. FAU ber FNS om det kan etableres en mulighet for å 

sette opp "restplasser" eller ventelister. 

• Skolen vil fortsette med satsning på lesing gjennom høsten hvor det blant 

annet vil bli gjennomført klasselesekurs, bokuke med mere. Mer 

informasjon om dette kommer. 

• Skolefrokost 5.-7.trinn starter uke 36 fra kl. 08, noe som er et senere 

starttidspunkt enn tidligere.  

• Skolen jobber med et generelt Informasjonsskriv om FNS til foreldre. 

Dette vil kunne være spesielt nyttig for foreldre til nye elever ved skolen.  

• Gjenglemt tøy: Rektor og skolen foreslår at foreldre sjekker gjenglemt tøy 

før hver ferie. FAU spør FNS om barna kan delta aktivt i dette arbeidet 

regelmessig for egen etasje. 

• Det planlegges Halloween-feiring på skolen.  Skolen ønsker lavterskel, 

uten store forventninger til kostyme, slik at alle barn kan delta. Våpen, 

masker og lignende er ikke ønsket.. FAU er positive til forslaget som vil 

kunne gi alle elever en god mulighet til å delta i denne årlige 

begivenheten. Dersom foreldre inviterer til arrangementer etter skolen bør 

foreldre påse at ingen elever blir ekskludert. Dette kan ivaretas ved å 

invitere alle gutter, alle jenter eller hele klassen.  



• Det er et eget miljøteam på skolen som fungerer som gode støttespillere til 

elevene. Miljøteamet består av tre ansatte fordelt på ulike trinn: Elise 1.-2. 

trinn, Martine 3.-4. trinn, Anders Emil 5.-7-trinn. Miljøteamet skal ha 

ansvar for fraværsoppfølging.  

• FNS fortsetter med tilbud om åpen skole for 5.-7.trinn på ettermiddager 

og ferier da elever på disse trinnene ikke har tilbud om AKS. Tilbudet 

inkluderer matlaging, spill, kino med mer. 

• Det vil bli arrangert rebusløp for 1.-4. trinn i september etter skoletid 

(15.sept 1.-2 trinn, 22.sept 3.-4. trinn). Arrangementet vil ha behov for 

bistand fra foreldre. 

 

FAU sin oppsummering av fjoråret: 

• Har hatt en konstruktiv og åpen dialog med ledelsen. Forslag fra FAU har 

blitt tatt godt imot. FAU har blant annet satt pris på de ukentlige e-postene 

fra rektor, gode forberedelser til foreldremøter og fokus på faglig 

utvikling hos lærerne. 

 

FAU sine hovedaktiviteter for dette skoleåret  

• Fortsette arbeidet med skole- og læremiljøet, trafikale forhold, etablere 

kontakt med nye Voldsløkka ungdomsskole, bidra til forbedring av 

samholdet mellom foreldre. 

• Skolestartfest i skolegården gjennomføres torsdag 1. september.  

• Refleksdag gjennomføres 20. oktober. 

• Julegrantenning og skolekafé mandag gjennomføres 28. november. 

• 17. mai 2023. Som i forrige skoleår vil foreldre på 4. trinn ha hovedansvar 

for arrangementet. Hovedansvaret som gis ett trinn er svært utbredt på 

andre skoler. Det har blitt registrert mange erfaringer fra 2022 som vil 

gjøre planlegging enklere for 2023. 

• Skoleavslutning for 7. trinn vil avholdes 20. juni 2023. 

• FAU er inndelt i fem arbeidsgrupper: 

1. Skolemiljø og Læringsmiljø  

2. Arrangementer 

3. Trafikk 

4. Ungdomsskole 

5. 17. mai (representanter fra 4. klasse) 

• Valg av styret tas på møtet i september, slik at representanter fra årets 1. 

klasse også får være med. FAU trenger leder, nestleder, sekretær og 

kasserer. 

 

Neste møte avholdes tirsdag 20. september.  
 

 


