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FAU - Fernanda Nissen skole 
 

Referat      

 

Dato: 

12.10.2021 

 

Tidspunkt for møtet: 

Kl 17:30-19:30 

 

Referent:  

Linn Kleven 

 

Møteleder: 

Frid Fjose Berg 

 

Neste møte: 

16.november 

Til stede fra ledelsen: Lise (rektor), Avona (ass.rektor), Bjørnar (AKS-leder) 

 

Til stede fra FAU: Frid (3A) Guro (4C), Tonje (3C), Helga (3B), Emilia (1A), Linda (1C), 

Monica (5B), Ida (6B), Thale (7A), Maria (5C), Helene (6A), Fride (vara 2C), Kristin (2C), 

Usman (2D), Erik (2A), Linn (2B), Max (1D), Lene (3D), Lena (4B), Marianne – vara for 

Ole Andreas (6C), Anna Birgitta (5A), Beata (7B) 

 

Ikke til stede: Saher (1B), ingen representant (4A) 

 
 

 Ansvar Evt. frist 

 

1. Velkommen ved Frid (nestleder) 

 

2. Info fra ledelsen på skolen (ved rektor): 

 

Julegrantenning – i samråd med FAU ble det bestemt at 

dette blir 1.desember, kl. 8.00. Foreldre er også velkomne 

til å se på.  

 

Vinduene på skolen er veldig skitne, spesielt ved 

innkjøringen til skolen. Dette er noe skolen må betale for 

selv, og det er kostbart. Utbygger rett over veien ønsker 

ikke å ta noe av denne kostnaden selv om de har bidratt 

med å gjøre det mer skittent. Saken er nå ute på anbud og 

vinduene vil etter hvert bli vasket.   

 

Skolen har vært åpen for 5-7 trinn i høstferien, og det har 

vært vellykket. Det vil også holdes åpent for 5-7 trinn i 

juleferien i tidsrommet 10.00-13.30.  

 

Hvert år gjennomføres trivselsundersøkelsen for 1-4 trinn 

og elevundersøkelsen for 5-7 trinn. Resultatene legges 

frem på nyåret.  

 

Skolen har hatt flere utlyste stillinger. De har fått mange 

kompetente søkere og er i gang med intervjuer. 
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3. Info fra AKS (ved AKS-leder):   

 

Det er en felles baseleder for 1-2 trinn og en for 3-4 trinn. 

Dette gjør at de kan frigjøre mer ressurser til assistenter. 

Det har vært vellykket organisatorisk. Flere voksne og 

bedre økonomi. Regnskapet er i balanse. 

 

AKS- leder snakker litt om veien tilbake på grønt nivå. 

Mye fungerte bra på rødt nivå, som mindre grupper og 

trygge rammer. De prøver å finne ut hva som fungerte bra 

ved gult/rødt nivå som de kan ta med seg videre.  

 

Kulturskolen og andre aktiviteter – oppfordre foreldre om 

at barna blir med på aktiviteten når de først er meldt på. 

 

Det er vanskelig å få tilbakemelding på om barna kommer 

på AKS i ferien eller ikke. Kommer gjerne tikkende inn 

meldinger lenge etter påmeldingsfrist, men det er også de 

barna som møter opp selv om det ikke er blitt gitt beskjed 

om at de kommer. AKS ønsker forslag til hvordan man kan 

få dette til å fungere bedre (siden de bemanner etter hvor 

mange som kommer). 

 

Forslag fra FAU:  

- Foreldre må forholde seg til frister. Har man ikke meldt 

på barnet sitt, så har barnet heller ikke plass.  

- Sørg for at informasjonen blir sendt ut på både norsk 

og engelsk 

- Skriv kort og konsist, og fremhev viktige beskjeder 

- Siden skolemeldingene koster penger per melding, kom 

det et forslag om å redusere til en melding per foresatte 

for de som har barn på flere trinn. Ledelsen skal ta 

dette videre med utvikler av tjenesten. 

 

Det vil snart komme en egen app for AKS sånn at man kan 

kommunisere i fht henting/gå hjem selv. Ferieavvikling vil 

også bli mulig å registrere her etterhvert. 

 

4. Eventuelle saker (fra ledelsen og AKS-leder): 

 

- Nyhetssaken fra Sagene avis (12.oktober 2021) 

 

Skolen ble kontaktet i fbm saken og ble spurt om å legge 

frem informasjon knyttet til dette. Skolen har taushetsplikt 

og kan ikke uttale seg om enkeltsaker. Sagene avis 

kommer med mange påstander om skolen.  
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Hvordan kan vi som skole få til et godt fellesskap? 

Det er ikke mange arenaer hvor foreldre kan bli kjent med 

hverandre. Rektor ønsker at vi skal finne arenaer hvor vi 

kan bli bedre kjent. FNS trenger å jobbe aktivt med å få til 

et godt skolemiljø og skape gode tradisjoner.  

 

Det har dessverre vært en del snakk om mobbing og at ting 

ikke følges opp. Ressurssterke foreldre tar barna ut og 

sender de til andre skoler.  

 

Avona (ass rektor): Det jobbes med å få til et godt 

kjernemiljø. Eleven som trenger det, får hjelp. Skolen har 

bl.a. et læringsmiljøteam og et mobbeombud som kommer 

til skolen. Mobbeombudet ønsker de å booke til en 

foreldrekveld. 

 

Bjørnar (AKS-leder): Det har vært noe ustabilitet i 

ledelsen, og dette har kanskje bidratt til at man har mistet 

noe av fotfestet. Det at mange har sluttet skyldes mange 

ting; som f.eks. at ansatte blir headhuntet til andre jobber 

eller svangerskapspermisjoner.   

 

Det kom mange gode forslag fra FAU om ulike tiltak: 

 

- Vurdere å ha trivselsundersøkelse/elevundersøkelse for 

elevene 2 ganger i året i stedet for en.    

- Fadderordning for de minste elevene 

- Ekstra foreldremøter 

- Årshjul for aktiviteter (loppemarked, idrettsdag og 

skidag).  

- En mer tydelig og synlig ledelse – informasjon om det 

som skjer på skolen. Oppfordret rektor til å fortsette 

med ukesbrev. 

- Spørsmål fra FAU om hva som er tiltakene rundt de 

som «skaper uro»? Skolen må ivareta alle elevene, men 

tiltakene de benytter består av aktivitetsplaner (som 

jevnlige møter, samtaler etc.)  

 

Tiltak fra AKS: 

 

- Se på muligheter for å åpne opp skolen for elevene 

utenom skoletid, både hverdag og helger hvor det kan 

arrangeres vennegrupper, bursdager etc. Spesielt for 

barna på 5-7 trinn. 

- «Lyttevenner»: et konsept skolen hadde for noen år 

siden. Eldre mennesker ble invitert til å komme på 



 4 

besøk på skolen hvor de enten leste sammen med 

barna, pratet eller spilte sjakk.  

- Aktiviteter som korøvelser og svømming har startet 

igjen. Kulturskolen er også et nytt tilbud til barna.  

 

5. Spørsmål fra foreldre til ledelsen  

(følges opp på neste FAU- møte):  

 

- Hvorfor skolen gikk tilbake til å ha bøker? Hvorfor har 

ikke barna lekser? Noen har, men ikke alle. Foreldre vil 

gjerne ha tilbakemelding på hva som skal være policy. 

- De største trinnene etterspør leksehjelp.  

 

6. Valg av arbeidsgrupper 

Alle som er i FAU skal være i en arbeidsgruppe. De ulike 

arbeidsgruppene:  

 

Læringsmiljø Ida (6B), Maria (5C), Thale (7A), Helene (6A), 

Usman (2D), Max (1D), Beata (7B) 

Skolemiljø Emilia (1A), Linda (1C), Monica (5B), Lene (3D), 

Lena (4B), Saher (1B) 

Trafikkgruppen Tonje (3C), Linn (2B), Anna Birgitta (5A), Hanne 

(1A) 

Arrangementer Helga (3B), Kristin (2C), Erik (2A), Elina (1B), 

Ole Andreas (6C), Guro (4C) 

Ungdomsskole Thale (7A), Frid (3A) 

 

7. Valg av styre (leder, nestleder, sekretær og kasserer)  

 

Leder: Frid Fjose Berg (3A) 

Nestleder: Helene Ulrichsen (6A) 

Kasserer: Linn Kleven (2B) 

Sekretær: Linda Michelle Bailey (1C) 

 

8. Nye medlemmer av Driftsstyret (2 stk.) 

Helene og Usman (vara). 

 

9. Refleksdagen, torsdag 21. oktober 

FAU ønsker å markere refleksdagen og vil dele ut reflekser 

til barna før skolestart. Forslag om å høre med skolen om 

de kan informere om trafikksikkerhet på selve dagen – 

f.eks. vise video fra trygg trafikk.  

 

10. Møtedatoer FAU: 16/11 og 14/12. 

 
   

 


