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Dato: 29.09.2022 

Tidspunkt: kl. 19:00 – 20:30 

Sted: Personalrom NUS 

Møtet innkalt av: Katja B P Elgstøen Type møte: FAU 

Møteleder: Katja B P Elgstøen Referent: Vibeke Solberg, 10A 

Møtedeltakere: 8E, 9A, 9D, 9E, 9F, !0A, 10B, 10C 

Forfall: 8A, 9B, 8C, 8D, 9B, 9C, 10D 

AGENDA  

Sak 10 -22/23: Mens vi rigger oss og henter kaffe (fast post): 

Dagens referent: Vibeke Solberg 

Opprop.  

Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

Sak 11-22/23: Oppfølging av tidligere saker (fast post): 

- NUS-dagen er vår fremste inntektskilde, og vil kanskje også være 

det i framtiden. Andre inntektsmuligheter er f.eks. kafe ved ulike 

arrangementer ved skolen. 

- Rektor likte godt tilbakemeldingen fra FAU-kontaktene 

vedrørende brev i forbindelse med at elevene ikke kan forlate 

skolens område i skoletiden. 

- Under halvparten av elevene er representert på foreldremøter, 

FAU har lovet å komme med innspill som kan bedre oppmøtet og 

interessen for foreldremøtene. Følgende forslag på dagens møte: 

• Forslag til tema: Språkbruk, inkludering, felles 

klasseregler.  

• Foreldrene bør settes i grupper på forhånd, og diskutere 

aktuelle saker, gjerne med en innledning om et aktuelt 

tema i forkant. 

• Påstander kan deles ut. 

• Foreldre og barn sammen på møtene: gruppearbeid (men 

uten egne barn på gruppa).  

• Konkrete forslag fra fagpersoner om hva man som forelder 

kan gjøre dersom man har barn som sliter på en eller annen 

måte. 

• Forslag: Ta kontakt med ombudet for barn og unge i Viken 

(Katja gjør det) og høre om de kan bidra med noe inn til et 

foreldremøte og/eller for elevene. Kan også være et forslag 

å få inn eldre elever som kan bringe inn sine erfaringer – 

skolen kan kanskje få til dette? 
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• Konklusjon: Det er en fordel med foreldremøter der man 

aktiviseres. På vårmøtet kan det gjerne være med barna 

hvis det tematisk passer. 

• Forslag til felles aktiviteter for klasser: frokoster med 

foreldre og elever. 

- NB! Viktig at det på de kommende foreldremøtene på 8. og 9.trinn 

informeres og minnes om «Synlige voksne» 

 

Sak 12-22/23 Oppdatering fra FAU – teamene (fast post): 

Team synlige voksne:  

Det ble gått helgen uke 38. Førstkommende helg er det så langt to foreldre 

som har meldt seg fredag, for 10D noe usikkert. 

Det er viktig at forespørsel om å gå foreldrevandring går tidlig ut. Det er 

særlig Idrettsanlegget som er utsatt og viktig at man går innom. 

 

Team skolemiljø:  

Forslag: Arrangere gjenkjøp av ballkjoler og dresser. Ingrid kontakter 

tidligere arrangør for å få deres dreiebok. Til møtet i oktober bør det 

komme et forslag til hvordan dette kan arrangeres. I tillegg kan FAU 

arrangere kafe, hva de eventuelle inntektene går til, vil vurderes senere. 

 

Sponsorlaget:  

Kommunen gir 400 000 til kultur og kulturarrangementer pr år, og det er 

søkt til dette for NUS-dagen. Njål har søkt om støtte til servering; 21 000. 

Det at vi har organisasjonsnummer, gjør at vi kan søke om støtte f.eks. fra 

Sparebankstiftelsen til konkrete ting/prosjekter. 

Sak 13-22/23: Oppdatering fra SU og NKFU (fast post): 

SU: Elevene ønsker seg tur til Varingskollen. De nevnte også psykisk 

helse som tema de ønsker FAU skal jobbe med. Rektor foreslo at 

Ungdata-undersøkelsen brukes i den sammenheng. 

Kommentar til SU: Elevene må informeres i god tid før møtet, slik at de 

kan stille forberedt til dette. 

NKFU: møte 12.oktober, Audun stiller fra FAU. 

Sak 14-22/23 Innkallinger og kommunikasjon:   

Skal vi ha egen e-post liste for FAU, en for klassekontakter,  

og en for alle?  Pr nå er alle med i epostlisten som benyttes. 

Hva med FAU og Facebook. 

- Vi fortsetter med felles e-postlister. 

- Facebook brukes i klassene, men den offisielle 

informasjonskanalen er fortsatt epost. 

- Det bør være et årshjul for sosiale arrangementer i klassene, og at 

klassekontaktene møtes av og til for å enes/avtale. 



 NITTEDAL KOMMUNE 
Nittedal ungdomsskole 
 
 

   

 

 

- Klassekontaktene inviteres inn til FAU-møtet i november. 

- Forslag: Kan det opprettes et team i Teams for FAU? Dette 

sjekkes til neste gang av Vanessa fra 8E. 

Sak 15-22/23 Maria Spansvoll Lorentzen er  

SLT – kontakt  (= Samordning av Lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende Tiltak, det som Nittedal kommune kaller for 

«Vi bryr oss».).  

Hun kommer til oss i FAU 20 oktober og trenger da 20-30 min.  

Hun vil vite hva vi tror er viktig i SLT- arbeidet. 

- Vårt innspill: Hvilke problemer/utfordringer ser SLT på 

Rotnesområdet? Hva trenger SLT fra foreldre og skolen? Katja 

melder dette til Lorentzen 

Sak 16-22/23 Saker til neste FAU-møte 

- Budsjettet for M&H er svært lavt, men usikkert om man kan gjøre 

noe med det. Man kan gjerne komme med innspill til budsjett på 

NKFU. 

- Til våren: NKFU-sak om å fortsette satsingen på helsesykepleier/ 

psykisk helse.  

- Går det an å begynne senere på skolen flere dager i uka? (Sak fra 

en av klassene) 

Sak 17-22/23: Eventuelt 

- Ingen saker til eventuelt. 

 


