
FAU-møte 17.11.22, kl. 1900-2030 

Både FAU-representanter og klassekontakter var invitert inn til dette møtet.  

Klassekontakter: 9C, 10C, 10D, 10B, 9B, 9F, 8D, 9D. 

• Hva gjør de ulike klassekontaktene? Noen gjør mer enn andre osv. Ønskelig at det lages et 

årshjul og arbeidsoppgaver knytta til rolla som klassekontakt slik at det blir mer likhet knytta 

til ulike arrangement for de ulike trinnene. Gjelder foreldresamlinger, elevsamlinger, 

bursdager 

• 10. klasse arrangerer 10-klasse ball i januar. Elever ønsker at andre foreldre enn de fra eget 

trinn er tilstede. På Li er det 9-klasse, både foreldre og elever, som er tilstede. 

• Velge klassekontakter og FAU-representanter på våren for neste års trinn er et smart triks i 

ludo. Lettere å komme i gang når nytt skoleår starter.  

• Ønsker at alle gjør mest mulig likt for alle klasser: 

o Kick-start, og då spesielt for 8-trinn 

o Felles klassekontaktmøte for alle trinn, og egne trinnmøter f.eks to ganger i året. 

o Likhetsprinsippet 

o Klassekasse mtp arrangement 

o Ulike arrangement: Påskefrukost, julefrukost, sommeravslutning, luciafeiring, 

bålkveld, klassetur 

o Tiltak som ikke koster så mye 

o Gave til lærerne: pris, mengde etc 

o Hvor mange arrangement skal man ha? 

o Samling for foreldre og barn tidlig i 8-trinn for å få et «ansikt» på hvem som er i 

klassen 

o Klassetur for alle på trinnet? Må ta det opp med rektor mtp klasseturer 

o Låne skolekjøkkenet til tiltak? 

o Klassekontaktene må ha en møtearena for felles forståelse og avklaringer. Legge opp 

til et felles opplegg for trinnet slik at det blir likhet mellom klassene på trinnet. 

o Foreldre må treffes og danne et nettverk (rus, psykisk helse, utenforskap etc) 

• Klassekontakten er FAUs-vara 

• Klassekontaktene kan også møtes når FAU har møte.  

• Klassekontaktene skal lage årshjul som framtidige klassekontakter kan benytte. 

 

FAU-møte: 8 stk: 8C, 10C, 10D, 9F, 9B, 8E, 8F, 10B (8D, 10C) 

• SLT-møte 24.11.22 på NUS. 

o Alle trinn i aulen? Blir det fullt? Temaet er rus og ungdomsmiljø.  

• Oppføling fra forrige møte. 

o Ballkjolesalg.  

▪ Det gikk veldig fint. Fikk solgt mange kjoler og det var ganske mange innom.  

▪ Fikk låne utstyr til oppheng av barnemessa.  

▪ I forhold til prøving tok det både litt tid og det var behov for hjelp. Bør rigge 

større og flere muligheter i forhold til prøving til neste korsvei.  

▪ Ingrid Tveit (FAU) tok kontakt med Varingen og de lagde en artikkel om det. 

Fint å kanskje gjøre det neste år også. Ellers ble det delt info på alle FB-

grupper i Nittedal knytta til arrangementet, samt på skolen og via Visma. 



▪ Det var lagt opp til kafe, men det var ingen stor suksess.  

▪ Burde markedsført bedre at det også var dresser, sko og accessoirers.  

▪ Det var satt av to timer, men det hadde holdt med en time. De som kom, 

kom når det starta. Det var verdt det, og et fint tiltak.  

▪ Det ble vurdert å ha arrangementet med Li (søndre) og Hakadal (nordre), 

men ballene er på ulike tidspunkt, så det ble vurdert som «uegnet».  

▪ Fint å lage en elektronisk mappe knytta til arrangementet, slik at det er lett å 

hente opp igjen erfaringer for senere år og kull. 

• Info fra Sponsorlaget:  

o Godt i gang med å få støtte til aktivitetsdag i Varingskollen. Ansvarlig: Njål. 

• Info fra Synlige voksne: 

o Litt stille nå i vinter, så må sørge for å få på plass «trøkket» til våren.  

o Sendt ut e-mail knytta til datoer og når de ulike klassene har ansvar og skal «gå».  

o Klassene som er ansvarlig må være litt på, og repetere og gjenta tid og sted i god tid 

og i forkant av aktuelt tidspunkt.  

o Ønsker at det skal være frivillig, men må kanskje «pushe» litt mer på foreldregruppa.  

o Mange har god erfaring å ta med seg hund, og at man går flere sammen.  

o Legg gjerne ut erfaringer på klassens FB i etterkant til info til andre foreldre. 

Erfaringsdeling. 

• Oppdatering fra NKFU- og SU-møter. 

o NKFU: To møter siden sist. Det første i oktober. Temaet var gjennom SLT-

koordinatoren. Kommunebudsjettet var saken. Mye rykter om at det var så ille. En 

artikkel i Varingen. Møttes igjen etter at budsjettet var lagt frem. Det var forrige uke. 

Det var i forkant et leserinnlegg fra NKFU (FAU fra alle skolene i Nittedal). Satte fokus 

på barn og unge. Etterhvert slutta FAU seg til innlegget. Budsjettforslaget inneholder 

ingen kutt, men det er et stramt budsjett, og skolene har merforbruk større enn 

budsjettet. Bemanning og aktiviteter har ikke nok jf rammene i budsjettforslaget.  

Budsjettet innebærer ganske kraftig reduksjon jf ansatte etc. Økning av elever som 

trenger en til en veiledning, både i timer og friminutt. Gråsone-elever får ikke 

oppfølging fordi det ikke er budsjett til det. Det ser ut til at man har god dekning, 

men når man tar vekk de som treng en-til-en veiledning blir det ikke nok ressurser til 

det man trenger. Budsjettet var ikke nok til å fylle lærernormen, men det er nå satt 

av ekstra og nok midler til å dekke det. Man må kutte i lederressurser og 

støttefunksjoner. Det kan være som en følge av pandemien jf psykisk helse. Det er 

ikke budsjettert med dette. Nittedal kommune ligger tredje nederst på lista mtp 

budsjett på bruk rundt barn og unge i Nittedal. Mange alvorlige skulefraværssaker 

ved NUS.  

o Møtereferat fra SU 

▪ Merforbruk. Under lærertetthet. Kommunen er på vei inn i en ny krise. 

Kommunen bruker av oppsparte midler. Utfordrende å gjennomføre 

lovpålagte oppgaver. Det er kuttet i lederressurser og må vurderes mer kutt. 

Skolen vil forsøke å opprettholde det de klarer av oppgaver.  

▪ Hvor mye bruker Nittedal kommune på barn og unge? Oppvekst? 

▪ Kostnadseffektivt å gripe inn så tidlig som mulig, slik at det ikke eskalerer. 

▪ Tidlige tiltak, slik at man får bidratt tidlig. Summene blir enorme om man 

venter og kun får drevet «brannslukking».  

▪ Nasjonale prøver:  

• 9. trinn: svært gode resultater 



• NUS er best i bygda, men stor spredning 

• 8. trinn: på gruppenivå var det svakere resultat enn tidligere. 

Konsekvens av pandemien? 

• Flere elever havnet på nivå 1 og 2. Dette må lærerne tilpasse seg. 

• Konsekvensen av pandemi er at det koster mer penger. 

▪ Tik-tok: sosial medier. Dele bilder uten samtykke. Tar bilder fra 

skolekatalogen som ligger ute elektronisk. Ønsker å koble på politiet. Og 

elevrådet ønsker å koble på FAU. Tiltak: FAU, politiet, sende info til foreldre, 

informere elever om konsekvenser. 

▪ FAU hjelpe med å få inn ressurser som ikke koster skolen noe. Hente inn 

gratis ressurser der vi kan.  

▪ Invitere inn rektor til neste FAU-møte i desember jf utfordringene, og hva 

konsekvensen av budsjettet er, samt resultatene fra nasjonale prøver.  

▪ Resultat nasjonale prøver: undersøker rundt det. Kan henvise til PPT om man 

ser behov jf utvikling (dysleksi, sen utvikling, tilpasninger, veiledning).  

▪ Budsjettet er lagt på grunnlag av elevgrunnlaget. NUS sliter med å følge opp 

enkeltvedtak. Grå-sone elever klarer de ikke å følge opp pga lite ressurser.  

 

• Eventuelt: 

o Sjekker opp hvem som skal ha ansvar for 10-klasse ballet (foreldrene i 10. trinn eller 

9. trinn? Ref første FAU-møtet i haust) 

o Nye elever evt elever som skal slutte i de enkelte klasser må kommunisere ut til FAU-

representantene og foreldrekontaktene for å sørge for å ta de blir tatt godt imot. 

Viktig at skolen informerer.  Bør deles begge veier, evt iallfall til nye foreldre med 

kontaktinfo til FAU-kontakt og foreldrekontakt, samt evt link til FB-gruppe for klassa. 

Evt dele mail og tlf.nr liste dersom alle foreldre har samtykket.   

 

• Saker til neste møte onsdag 14.12.22 

o Invitere rektor Sverre inn til neste møte FAU-møte i desember, slik at han kan si noe 

om budsjettet, nasjonale prøver etc. 

 

 

Referent: Lene Håskjold, FAU 8C 


