
Referat fra FAU møte ved Nannestad Ungdomsskole 13. september 

2017 
 
Tid: 13/9-17, kl 18 – 20.30 
Sted:  NUS, klasserom 6 
Innkalling sendt ut via FAU Facebook gruppene og skolens SMS tjeneste 
Tilstede i overkant av 20 personer 
 
FAU sak 18/17 Godkjenning av innkalling 
Vedtak: Godkjent innkalling 
 
FAU sak 19/17 Referat fra 8. mai 2017 
Ligger på skolens hjemmesider, link lagt ut til FAU via FB-gruppen 
Vedtak: Godkjent referat 
 
FAU sak 20/17 Besøk fra rektor ved NUS – Irene Berger 
Vedtak: Informasjon tatt til orientering, og FAU styret følger i tillegg opp saker vedrørende 
brukstillatelse, brannrutiner/rømningsveier og ventilasjon. Sakene meldes også inn til 
Driftsstyret. 
 
Info fra rektor Irene Berger: 

- Info om byggeprosess 
- Info om ny paragraf 9A, proposisjon 57L i Opplæringsloven, se link 

 
Spørsmål og innspill fra FAU til rektor med svar fra rektor / adm i rødt: 
 

- Foreldrene etterlyser brukernavn og passord på Its learning. Sier de har blitt lovet dette i to 
år.  

o Det har pågått en sak med å åpne for foreldrebrukere i både VISMA og Itl (tilganger 
med ulike funksjoner), men det har vært en risikoanalyse rundt dette som gjør at 
lagring av opplysninger i Skoleadministrativt system må kvalitetssikres nøye. Det er 
sterkt anbefalt å ikke lage manuelle brukere, verken for alle eller fellesbrukere selv 
om noen kommuner/skoler likevel gjør dette. Vår anbefaling har vært at elevene 
logger seg på slik at foresatte kan se ukeplaner og vurderinger.  

 
- Foreldre ønsker eget månedlig nyhetsbrev fra rektor, link ut med sms tjeneste, dette 

har rektor planer om. FAU ønsker at dette blir prioritert. 
 

- Foreldre ønsker varmmat i kantina + tilgang til mikroovner 
o Mulighet for å bruke/installere mikrobølgeovner for elevene i kantineområdet? 

Micro og vannkokere i klasserom er uønsket av hensyn til brannsikkerhet. Jeg ser 
heller ikke for meg en god praktisk ordning ved å gi tilgang på microovner i 
fellesarealer. Kjøkkenet i forbindelse med kantinen er ikke godkjent/laget som et 
kjøkken som kan tilberede mat fra bunnen av, men har mulighet for å varme opp 
allerede ferdiglaget mat. I første omgang må vi få prøve ut bruken av kantinen med 
den menyen som er planlagt, så skal vi ha jevnlige evalueringsmøter – og på sikt kan 



det hende at ØRI har kapasitet til å servere noen varmretter, noe vi foreløpig ikke har 
fått diskutert 

 
- Hvorfor er det forbudt for 10. klasse å gå på butikken?  

o rektor har tatt denne beslutningen basert på flere input, bl.a. butikk tjuveri og 
kjøp av mye kjapp og usunn «mat». Også nå når de har fått kantine blir dette 
løst ved tilgang til kjøp av mat her. 

 
- Biblioteket i Nannestad sentrum er skolens bibliotek, ikke noe eget på skolen 
- Svømmehall og gymsal er i bruk + egne rom til praktiske fag 

 
- Grunnskolens uke, kan NUS ha en åpen kveld for foreldre, vise frem skolen – ev 

arrangere sammen med FAU / Driftsstyret? 
 

- Leirskoler, Juleballet og 10. klasse avslutning – foreldrebetaling? 
o  rektor skal sjekke ut mer på kommunalt nivå vedr foreldrebetaling – er ikke 

lov / skaper sosial ulikhet. Rektor holder FAU orientert og tar FAU med på å 
finne gode løsninger for å både opprettholde gode tradisjoner + nye 
finansieringsordninger 

-  
- Har NUS midlertidig brukstillatelse?  

o Brukstillatelse ble gitt i forbindelse med overtakelse 23. juni. 
 

- Hvem har godkjent at skolen kan brukes når det ikke foreligger dokumentasjon på at 
ventilasjonen er god nok? 

o  Det er deler av anlegget som er nytt og noe som gjenbrukes fra tidligere. At elever 
opplever dårlig luft og har vondt i hodet er nytt for meg, men kan jo ha sammenheng 
med at solskjerming ikke har vært på plass. Ventilasjonsanlegget styrer ikke 
temperaturen. Det er behov for en ordentlig gjennomgang på dette området både 
når det gjelder regler, hvordan det følges opp i praksis og klargjøring av 
ansvarsområder i kommunen. Det arbeidet som er gjort i forbindelse med anleggene 
er overtatt nå, så har vi prøvedrift i 6 mnd. fra overlevering av anleggene. Anleggene 
er innregulert og SD anlegget er det opplæring på nå.  Under prøvedriften vil det 
være jevnlig møter med leverandør og driftspersonale (og byggeledelse). 
Anleggene nå driftes av driftspersonale med hjelp av entreprenør i 

 prøvedriftsperioden. 

 
- Rømningsveier / brannrutiner? 

o  Som informert om ved skolestart: Rømning ut av klasserom og nærmeste 
utgangsdør. Lærer låser dør, stiller opp ute på gangvegen og teller opp elever. Vi 
sjekker hver våre soner.  Det har vært en gjennomgang av alt som har med brann å 
gjøre i prosjektet og at alt her er i orden, inkl merking av nødutganger. 
Rømningsplaner henger oppe og det er foretatt fullskala test. 

-  
 

 
 



FAU sak 21/17  Informasjon om det å være klassekontakt, om å sitte i FAU og driftsstyre, 
aktiviteter gjennom skoleåret (årshjulet) 
Vedtak: Info tatt til orientering. 
 
 
FAU sak 22/17 Valg av FAU styre 
Vedtak: 
Leder – Bjørn Erik Hermansen 
Nestleder / sekretær – Gerd Linnerud 
Kasserer – Bjørn Arild Thon 
Styremedlem – Tone Granaas 
Styremedlem – Alf Kristian Werner 
Styremedlem – Lena Hermansen 
Styremedlem – Kirsten Bergundhaugen 
Styremedlem – Signe Therese Olsen 
 
FAU sak 23/17  Valg av medlemmer+ vara til Driftsstyret 
Vedtak: 
Bjørg Erik Hermansen, FAU leder 
Personlig vara: Gerd Linnerud, nestleder/sekretær FAU 
 
Tone Granaas, FAU styremedlem 
Personlig vara: Lena Hermansen, FAU styremedlem 
 
Kjell Erik Dahl, foreldre representant (ingen rolle i FAU styret) 
Personlig vara: Alf Kristian Werner, FAU styremedlem 
 
 
FAU sak 23/17 Eventuelt, 3 saker innmeldt 
 

- Søknad fra Nannestad Bibliotek om midler- vedtak gjøres om til sak. 
 
Vedtak: FAU ønsker å støtte tiltak som går ut til alle elever, ikke kun til enkelte 
klassetrinn. Hvis Nannestad Bibliotek kunne vurdere å gjøre dette tilgengelig for alle 
elevene ved NUS, og ev låne kommunesalen hvor man kan kjøre samling(er) med alle 
elevene – så vil FAU se en ny søknad velkommen til behandling. 

 
- Innspill til fra Jan Kristiansen via FB:  

«En sak jeg vil at dere tar videre til skolen er: 1. Klasserommene har jo ikke 
fungerende ventilasjon MÅ ordnes luften der er ikke bra. 2.Ikke tilstrekkelig 
rømningsveier ut fra klasserommene og de er heller ikke merket.  Dette er ikke greit 
og bør fikses snarest.»  
Vedtak: Se sak 20/17, der dette følges opp. 
 

- Manglende kunnskap hos lærere som veiledet 8. trinn ved valg av klassekontakter. Få 
(ingen?) fikk info om FAU vedtekter og klassekontaktrolle. 8A, 8D og 8E mangler valgt 
varaer til klassekontaktene. 



 
Vedtak: FAU styre ber administrtasjonen om å implementere vedtekter FAU ved 
skoleårets oppstart og inn i alle  foreldremøter på alle trinn.  
 
 
 

Innspill saker til neste styremøte: 
- gjennomgang vedtekter + sette datoer og fordele ansvar årshjul for FAU 
- saker fra Driftsstyremøtet 

 
 
Avgående FAU leder og referent 
Tone Granaas 
Mob: 45664746 
tg@revmatiker.no  
 
 

mailto:tg@revmatiker.no

