
                        REFERAT - FAU MAURA SKOLE
Dato: 10.11.2021 Tid: 19.00

Sted: Maura Skole, administrasjonsbygget

Innkalt:  Alle FAU-representanter, klassekontakter og rektor

OPPMØTE 10.11.21

1. trinn  

1A Therese Birkeland FAU-representant

1A Hege Øksdal Klassekontakt/ FAU-vara

1B Marius Myhre FAU-representant X

1B Marius Andersen Klassekontakt/ FAU vara

1C Helene Tziotas FAU-representant. X

1C Marianne Hagelia Klassekontakt/ FAU-vara

2. trinn

2A Kristin Solvang FAU-representant X

2A Mari Smedheim Lund Klassekontakt/ FAU-vara

2B Camilla Johanson FAU-representant. 

2B Janne Skjerve Klassekontakt/ FAU vara

2C Erik Engh FAU-representant

2C Tonje Guldbrandsen Klassekontakt/ FAU vara

2D Gro Dalen FAU-representant. X

2D Karin Økern Klassekontakt/ FAU-vara X

3. trinn

3A Anette Ødemark FAU-representant X

3A Sigrid Kibsgaard Klassekontakt/ FAU-vara

3B Odd Idar Guldbrandsen FAU-representant

3B Linda Vestengen Klassekontakt/ FAU-vara

3C Hilde Enger Haugen FAU-representant, Leder X

3C Carl-Magnus Lundgreen Klassekontakt/ FAU-vara

4. trinn

4A Lene Brenni-Eek FAU-representant

4A Jannicke Klingenberg Klassekontakt/ FAU-vara

4B Camilla Bongé Nakken FAU-representant, Sekretær X

4B Anna Paola Andrea Løken Klassekontakt/ FAU-vara

4C Madeleine Jacobsen FAU-representant

4C Marianne Østli Nysveen Klassekontakt/ FAU-vara

4D Tim Angell FAU-representant

4D Therese Slåen Klassekontakt/ FAU-vara



5. trinn

5A Christopher Jacobsen FAU-representant X

5A Stine Rolid MAgnusson Klassekontakt/ FAU-vara

5B Marte Aasen Fredriksen FAU-representant, Nestleder X

5B Line Aas Klassekontakt/ FAU-vara

5C Kathrine Vålaug FAU-representant X

5C Eilen Berg Klassekontakt/ FAU-vara

6. trinn

6A Jon Helge Selliseth FAU-representant X

6A Jon Ketil Sandbæk Klassekontakt/ FAU-vara

6B Knut Ola Bjerke FAU-representant X

6B Fred Andre Wiik Klassekontakt/ FAU-vara

6C Ingunn Edseth FAU-representant C

6C Øyvind Aksberg Klassekontakt/ FAU vara

6C Linn Rønning FAU-representant

6C Dag Olav Rustad Klassekontakt/ FAU vara

7. trinn

7A Silje Rognerud Haggerty FAU-representant, Økonomiansvarlig X

7A Anne Sæterløkken Nygård Klassekontakt/ FAU-vara

7B Charlotte Randby FAU-representant

7B Marius Østby Klassekontakt/ FAU-vara

7C Mette Guldbrandsen FAU-representant X

7C Anniken Larsen Klassekontakt/ FAU-vara

SFO

Ikke valgt FAU-representant

Skolen

 Kari Kristoffersen Rektor X

Nr Agenda Beskrivelse



1 Status og plan for 
17. mai-komiteen 

- Første 17. mai.møte ble avholdt 28. oktober og styret ble dannet, med ledere i 
hver gruppe, leder og nestleder. Gruppene har begynt å få navn inn på listene og 
et par av gruppene er fulle eller nær fulle.  

- Det ble snakket om å gå i anskaffelse av betalingsterminaler for å minske 
mengden kontanter, samt at vipps streiker hvert år, da det ikke håndterer 
pågangen den dagen. 

- Diskuterte mulighetene for å endre på måten det store loddsalget gjøres på, og 
droppe de tradisjonelle loddbøkene som selges i perioden frem mot 17. mai og 
heller gå for en digital løsning. Ved bruk av den digitale løsningen vil 
leverandøren av tjenesten stå for premiene og utsendelse av disse direkte til 
vinnerene. Dette er noe som ikke har blitt tatt stilling til helt enda. 

- Det er opprettet en gruppe på Spond for styret (ledere og nestledere) for 
kommunikasjon. Og det er oppfordret at gruppeledere også lager dette for sine 
grupper da informasjon via Spond også varsles via sms og mail. 

- Styret skal ha første møte mandag 22.november. 

Det ble fremmet forslag om å endre summen som betales til trinnkassen, per elev, 
fra FAU sin side fra 250 kroner til noe annet da sparing til leirskole ikke lenger er 
like aktuelt. Det ble ikke vedtatt noe i dag.

2 Leirskolefinansie
ring

Leder kan informere om å ha mottatt en gledelig mail, som forteller at under det 
siste kommunestyremøtet kom leirskolefinansineringen på plass. Et enstemmig 
kommunestyre gikk inn for følgende: 
- Leirskoleopphold for elever på barnetrinnet fullfinansieres av kommunen med 

varighet på 4 overnattinger. 
- Virksomhet skole tilføres 670.000 kroner til leirskoleopphold (utregning for 

elevtall på 7. trinn i 2022, med skyss), samt 160.000 kroner til 
leirskoleopplæringen. Beløpet innarbeides i kommende budsjett- og 
økonomiplan. 

- Ungdomsskolens leirskole videreføres og fullfinansieres av kommunen. 
Virksomhet skole tilføres 280.000 kroner. Beløpet innarbeides i kommende 
budsjett- og økonomiplan. 

- Skolene gis ikke anledning til å samle inn noen former for egenandel til leirskole. 
Ingen utvidelse av tilbudet som er vedtatt i denne saken kan gjøres uten at det 
fattes nytt politisk vedtak. 

Da det ikke lenger kan eller er nødvendig å samle inn penger til leirskole blir det 
fremmet et forslag om å spare inn til «lommepenger». Årets 7. trinn benyttet 
klassekassen til dette da de reiste på leirskole, noe som var gledelig for elevene. 
Det kommer også forslag om å droppe inngangspenger på Mauern, da det ikke 
lenger er samme behovet for pengeinnsamling. Tiltaket fremmer inkludering. 

Styret vil lage og komme med instruks på bruk av klassekassen.

3 Julegrantenning - 01. desember kl. 18.00-19.30. 
- 2. trinn har bestemt seg for å gjøre det så enkelt som mulig og fokusere på hyggen 

i felleskap. Det er derfor vedtatt å droppe salg av kaffe og kaker, men heller dele 
ut gratis varm saft, gløgg og pepperkaker. 

- Det vil bli loddsalg, varm drikke, pepperkaker og sang rundt treet. Grunnet økt 
smitte vil det ikke bli rundgang rundt treet. Det blir allikevel julesanger. 

- Treet plasseres i skolegården. 
- Mange foreldre på trinnet har meldt seg til å bidra i arrangementet. 
- Ved tidligere oppstart ved en eventuell ny Julegrantenning neste år er det 

mulighet for å kanskje få tak i spons til nisse. 
- Det var snakk om å ha loddsalg inne i hallen, men med tanke på strenge 

branninstrukser, holdes arrangementet ute. Det blir tilgang på toaletter inne i 
skolebygget.



4 Barnevakten Barnevakten kommer i gang igjen etter jul og vil da være for 3. og 5. trinn, samt for 
4. og 6. trinn som gikk glipp av det i fjor. 
Uke 5: 
- Tirsdag 01. februar. Kathrine: 3. trinns elever og foresatte kl.18.00-20.00. 
- Onsdag 02. februar. Frode: 5. trinns elever og foresatte kl.18.00-20.00. 
Uke 7: 
- Tirsdag 15. februar. Kathrine: 4. trinns elever og foresatte kl. 18.00-20.00. 
- Onsdag 16. februar. Frode: 6. trinns elever og foresatte kl. 18.00-20.00. 
Barnevakten er obligatorisk for elever og foresatte, og er et viktig tema, De snakker 
til elevene, men har viktig informasjon de foresatte bør få med seg. 

Det kan være hyggelig å gi barnevaktene en blomst som takk fra hvert trinn.

5 Rektor - COVID: Testsystemet i kommunen ble lagt om i høst etter de nasjonale 
retningslinjene. Med økende smitte i kommunen og i nabokommunene i skoler og 
barnehager, endrer nå kommunen litt på testsystemet. Smittesporingsteamet her 
siden i høst ikke kontaktet skolene ved smitte, men vil nå gjøre dette fremover. 
De vil følge de nasjonale veiledningene og skolene får hurtigtester for utdeling, 
slik at elever kan teste seg utenfor karantene. Det er fint å informere skolen om 
man tester positivt. Kari vil sende ut mer informasjon om dette via transponder. 

- Resultatet for de nasjonale prøvene er kommet og det var på 5. trinn disse ble 
gjennomført. Generelt før inngående analyse er gjennomført, kan Maura skole 
konkludere med å ligge på det nasjonale snittet i norsk og matematikk, og over i 
snitt i engelsk. 

- Biblioteket på skolen kunne vært betydelig bedre for å fremme lesing. 
- Nytt skoleadministrasjonssystem innføres ved skolene i Nannestad i august 2022. 

Systemet heter VIGILO, og ligner Visma, men har flere tilganger og 
meldingsfunksjoner. Systemet skal gjøre det enklere med skole-hjem 
samarbeidet, og innbefatter også en app for mobil. Personalgruppe får opplæring 
før skolestart. 

- Juleavslutninger: Det er utarbeidet retningslinjer i samarbeid med FAU, fra 
tidligere år, for juleavslutninger, hvor søsken i hovedsak ikke er invitert. Det er 
kun ved særlige grunner at søsken er tillatt, med tillatelse. Grunnet strenge 
branninstrukser, må den klassekontakten med hovedansvaret for avslutningen, 
informere alle de oppmøtte, om nødutganger, møteplasser og hvilke områder som 
er åpne for publikum, samt informere foresatte om at de har ansvar for egne barn 
og ansvar for at barna ikke forstyrrer underholdningen. Foresatte har ansvar for at 
barna ikke klatrer eller oppholder seg på scenen eller avstengte områder. Det må 
også føres lister over deltagere til bruk ved eventuell evakuering. Skolen har laget 
et nytt skriv med instrukser som legges ved i referat. 

- Skolen har invitert skolestarterene 2022 til skolen for innskrivning og de første 
har vært på besøk denne uken. Skolen opplever lite oppmøte, men det kan 
skyldes at barnehagene opplever mye sykdom for tiden. 

- Da skolestarterene er et stort trinn må skolen ta i bruk modulbygget igjen ved 
skolestart 2022.

6 Årstidsgrupper Årstidsgrupper har vært litt forvirrende i navn og ikke alltid like effektive på noen 
trinn. Det ble fremmet forslag om å endre årstidsgruppene fra «høst, vinter (jul), vår 
og sommer» til «juleavsluttning, sommeravsluttning og mauern», hvor mauern vil 
ha ansvaret for å arrangere sosiale sammenkomster, enten på mauern eller ute i 
løpet av året. Dette vil bli revidert i årshjulet.

7 Aktivitetsgrupper 
FAU

Alle i FAU oppfordres til å delta i en aktivitetsgruppe, og kan melde fra til referent 
hvilken gruppe de ønsker å delta i. 
- Trivsel: Helene 1C, Kristin 2A. 
- FAU-rommet: Camilla 4B og Mette 5B. 
- Skøyteisen: Stian Fredriksen. 
- Investering/innkjøp: Jon Helge 6A, Gro 2D og Marius 1D. 
- Kløvberget/dugnadsgruppe: 
- Sosiale medier: 
- Mauern: Marte 5B og Anette 3A.



Referent: Camilla Bongé Nakken 

8 Annet - Vaktmester, Geir Olsen, foreslår at ansvaret for å kontakte Lions Nannestad for å 
få juletre til skolen overføres til FAU og legges inn i årshjulet. Geir nærmer seg 
pensjonsalder og er redd juletre-tradisjonen kan bli borte om ny 
vaktmestertjeneste ikke har samme nære bånd til skolen som Geir har. Juletreet 
for 2021 er i boks og skal være på på plass til julegrantenningen 01.12. 

- Trygghetsvandring i Nannestad torsdag 11.11.. Hilde har dessverre ikke mulighet 
til å stille på vegne av FAU Maura skole og hadde forlagt informasjonen så, det 
ble knapp tid for andre å ta stilling til om de kunne delta. Informasjon legges ut 
på Facebook-siden til FAU. 

- Møteplan 2022: 
          - 17. januar kl. 19.00-20.30 
          - Februar: Barnevakten 
          - 17. mars kl. 19.00-20.30 
          - 25. april kl. 19.00-20.30 
          - Vær forberedt på ekstramøte ifm. 17. mai-arrangementet.


