
Møtereferat NUS FAU, 20.10.2022 
 
 
Representert: 
8A, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 10A, 10B, 10C 
 
SLT informasjon 
Vi hadde besøk av koordinator/SLT i Nittedal. Hun presenterte seg selv, hva hun 
gjør og hva hun kan bidra med. Her kan følgende trekkes fram: 
• Hun kan brukes til å koble ressurser i kommunen. 
• Hun kan bidra i forbindelse med fagdager, foreldremøter og lignende. 
• Hun holder fingeren på pulsen om hva som rører seg i Nittedal. 
• Vi hadde diskusjon om roller til Synlige voksne og Natteravnene. 
 
 
Informasjon fraTeamene: Synlige voksne 
• Det er generelt litt lite folk som møter opp. De som møter opp melder om ganske 

lite ungdomsaktivitet og om at det er hyggelig å være ute og møte andre 
foreldre. 

• Det er en regulær helg igjen, men vi bør ha folk ute på Halloween.  
• Vi bør øke aktiviteten til våren. 
• Vi bør kanskje informere om oss i Varingen (til våren). 
 
 
Informasjon fraTeamene: Skolemiljø 
Arrangering av ballkjole-, dress- og skogsalg på god vei. Noen punkter fra 
informasjonen om dette arrangemanget: 
• Reklamere på Facebook. 
• basert på oppmøte av selger og kjøper. 
• Åpner for utleie. 
• Arrangerer kafe med salg av kaffe & kake. 
• Det vil informeres på Bjertnes slik at tidligere elever kan selge. 
 
 
Informasjon fraTeamene: Sponsorgruppa 
• De ser etter muligheter for støtte til arrangering av dag i Varingskollen. 
• De har ikke fått svar fra Sparebankstiftelsen på søknad om midler til NUS-dagen. 
• Flere forslag til sponsorer ble formidlet til gruppa. 
 
 
Oppdatering fra NKFU- og SU-møter 
Oppdater var ikke tilstede. Oppdatering vil sendes ut til FAU. 
 
 
Sen skolestart 
Det var kommet spørsmål fra 10B om det var mulig å ha senere skolestart flere 
dager i uka. Dette ble diskutert, og FAU var ikke overbevist om at det var en sak for 
dem. Det ble uansett bestemt at man skulle starte med å diskutere med Rektor om 
muligheter før man gikk videre med forslaget. 
 



 
Involvering av klassekontakter 
I neste FAU-møte er klassekontakter invitert til å delta. Hver FAU-medlem inviterer 
sin klassekontakt. 
 
 
Saker til neste møte 
• Erfaringer fra ballkjole-, dress- og skosalg. 
 
 
 
Referent: Fred-Johan Pettersen 
 
 
 
  


