
Referat FAU-møte 18.1.2018. 

Tilstede: Bjørn Lage Edvardsen 9b, Kirsten Berglundhaugen 9E, Lene Pellerud 8C, Therese Ertzaas 8B, 

Leder Bjørn Erik Hermansen, Nestleder Gerd Linnerud 8F, Thomas Løvstad 9F, Tone Granaas 9C.  

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent. 

Sak 2/18 Gjennomgang av forrige referat (8.11.2017) 

(Sak 25/17) 

 - Innlogging på It`s learning: Det ligger ikke an til noen endringer på dette nå, så vi legger den saken 

bort. 

- Mnd. nyhetsbrev: Rektor har sagt opp med virkning 1.april. Kjartan Roland er konstituert rektor. Det 

er ikke realistisk å få dette på plass før ny rektor er på plass. Info kommer som før via klasser, 

sms/transponder og skolen hjemmesider. 

- Priser i kantina: Skolen hadde en god prosess med ØRI rundt vareutvalg og priser før kantina åpnet i 

høst og det ble presisert at prisene skulle holdes så lave som mulig. Prisene er lagt slik at Øri ikke skal 

ha kostnader ved å drive kantina, men heller ikke tjene mye på dette. Skolen ønsker å ha et 

kantinetilbud, men det bør kanskje presiseres på nytt at vi også oppfordrer elever/foresatte til å 

smøre matpakke fortsatt. 

- Forbud 10.trinn på butikken: Det har lenge vært i planene, med nye fellesområder og kantine på 

skolen, at NUS ønsker at elevene er på skolens område hele skoledagen. Det er litt usikkerhet på om 

de har søkt, men i november hadde de felles samling på alle trinn og på 10. trinn ble det grundig 

informert om at elevene ikke får utgangstillatelse slik som tidligere. 

- Foreldrebetalt leirskole og juleball: Det er et ønske at det fortsettes med både leirskole og juleball. 

Spesielt når det gjelder leirskolen ønskes det å drøfte løsninger i driftsstyret. 

- Ventilasjon:  
Kortsiktig løsning: 

Det er gjort og blir gjort manuelle justeringer på systemet, evt avvik meldes fortløpende til fungerende 
rektor eller verneombud, samt at det også er jevnlige prøvedriftsmøter i prosjektet. I forbindelse med 
dette har kommunen også kjøpt inn utstyr slik at skolen selv kan ta stikkprøver av luft og temperatur. 

Langsiktigløsning, 1. halvår 2018: 
Rådgivende ingeniør er engasjert for å utarbeide kartlegging og tilstandsanalyse av gammelt anlegg. 
Håper å ha rapport med kostnadsoverslag klar i mars 2018. Målet er å finne ut av alt som må skiftes ut 
og hva og hvordan man skal tilpasse og integrere gammelt og nytt anlegg. Anbefalingene her bli 
førende for videre prosess. 
 

-Bygg vask: Det er gjennomført bygg vask av rom og himlinger. I et par områder dette ikke var 

grundig nok gjort er vask bestilt og utført i ettertid. Skolen har også hatt eksternt firma inne for å se 

om det burde rengjøres mer i ventilasjonskanalene, men det var ikke nødvendig. 

(Sak 28/17) 

- Heggeli: Hun som driver gården har ikke lenger kapasitet til å fortsette tilbudet.   

- Gang/sykkelveg: Dette er allerede kommet inn som forslag i trafikkplanen i kommunen. 

Vedtak: referat godkjent 



Sak 3/18: 10.trinnsavslutning: 

Vi har informasjon på minnepenn fra 2015 og det finnes mye god informasjon på Facebooksiden 

«Festkomite NUS 2017». Bruk gjerne samme siden. FAU styret sine fb sider har også noe informasjon. 

Lene har fått minnepenn av Bjørn Erik. Det må kalles inn til møte med klassekont.8.trinn. Leder, Bjørn 

Erik, tar på seg den oppgaven. Oppgavene i forhold til arrangementet delegeres på dette møtet. FAU 

leder kan bli med på første møtet. Vi prøver å få til første møtet i februar, og FAU- leder blir med på 

første møtet. 

Festkomiteen: Lene, Therese, Gerd. 

Sak 4/18: Tema foreldremøtet: 

Forslag til tema: Det er lurt å snakke med skolen først for å høre om de har noen formening/tanker 

selv. Skal FAU bistå med forslag til tema?  FAU - leder sjekker ut. 

Sak 5/18: Inntekter til FAU: 

Dette har vært oppe tidligere. Vi avventer med denne til vi vet mer om behovet for inntekter. 

Sak 6/18: Eventuelt: 

- Koding/programmering som valgfag: 

FAU har fått inn et innspill om å ha programmering som valgfag ved NUS. Et lite utdrag av innspillet: 

«Programmering eller prosjekter som ‘lær kidsa koding’ har vært mye omtalt i det offentlige 

ordskiftet i medienorge de siste årene, og i økende omfang. Sist høst fremmet regjeringen en ny 

digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring med 2 hovedformål, hvor elevene skal ha 

digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, 

arbeid og deltakelse i samfunnet samt at IKT skal utnyttes i organiseringen og gjennomføringen av 

opplæringen for å øke elevenes læring. 

Foreslåtte tiltak er å innlemme teknologi og koding i skolenes læreplaner og programmering som 

valgfag i alle ungdomsskoler innen 2019». 

Vi i FAU ønsker å spille inn forslaget ovenfor driftsstyret i mars. Dette er jo innovativt og moro, og 
dessuten fremtiden. Vi i FAU kan ikke bestemme dette, men ytre et ønske. 

- Rektor har levert oppsigelse med virkning fra 1.april. Konstituert rektor er Kjartan Roland. FAU 

følger opp utviklingen med ny ansettelse. Skolesjefen er i prosess med et infoskriv til foreldrene. 

- 17.mai i kommunen. FAU – leder var i et møte i kommunen angående hvordan løser man 17.mai i 

kommunen. Det har vært sviktende rekruttering i skolekorps og Janitsjaren. Så muligheten er 17.mai 

tog uten korps, om man ikke finner løsninger. Forslaget er felles tog i Nannestad med alle skole/bhg, 

russetog og borgertog i ett tog. Togavgang Kl.10.00 ferdig 12.00. Deretter kan man samles på de 

respektive skolene og fortsette feiringen der. Skolene vil mest sannsynlig få valget om å bli med eller 

ikke. Velger man det bort, kan man måtte ha et tog uten korps.  

Referent:  

Gerd Linnerud 

Nestleder/sekretær. 


