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Årsberetning for Foreldrerådets arbeidsutvalg Nordkisa skole 2018-2019 

 

FAU-representanter og Trinnkontakter har for skoleåret 2018-19 vært:  

TRINN: FAU-REPRESENTANT: TRINNKONTAKT: 

1.TRINN Monica Nilsen Agnethe Baarstad 

2.TRINN Elisabeth Fjeldly Christina Mehmeti 

3.TRINN Jeanette Henriksen 3A: Ida Jahren 

3B: Gro Kleve Sigvartsen 

4.TRINN Tormod Throndsen Hege Hansen 

5.TRINN Lars N.Nilsen Hanne Kværner 

6.TRINN Kjersti Eggen Madeleine Lind 

7.TRINN Linda Simonsen Susanne Rotnebo 

 

Resultat av valg på årsmøte og representanter i råd og utvalg 

Leder Lars N. Nilsen 

Nestleder Elisabeth Fjeldly 

Kasserer Linda Simonsen 

Sekretær Kjersti Eggen 

SMU Monica Nilsen, Jeanette Henriksen og Lars N. Nilsen 

SU Jeanette Henriksen og Lars N. Nilsen 

KFU Monica Nilsen  

Vara KFU Eilsabeth Fjeldly 

Revisor Ida Marie Jahren 

Foreldrekontakter 

mot SFO: 

Monica Nilsen og Elisabeth Fjeldly 
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Årsmøtet 2018:  

Ble avholdt 10.oktober. Årsberetning ble gjennomgått og godkjent. Valg til de ulike vervene i 

SU/SMU/KFU for skoleåret 2017-2018 ble besluttet flyttet til FAU møtet i etterkant, der ble 

rollene besatt, og representantene ble som angitt i oversikten foran. Regnskapet for 

skoleåret 2017-2018 ble lagt fram og godkjent.  

 

Møter: 

Det har blitt avholdt 7 møter i FAU i løpet av skoleåret.  

Rektor, både Linda og Hanne som var konstituert, har deltatt på møter gjennom året. Hanne 

deltok på 2 møter på nyåret, mens Linda var med på siste møte før sommeren. Dette bør 

videreføres også neste år.  

FAU har vært representert på skolens møter i SU og SMU gjennom året, samt på de 

månedlige møtene i kommunalt foreldreutvalg (KFU).  Med bakgrunn i bemanningssituasjon 

på skolen har uheldigvis en del av disse møtene blitt avlyst i år, og det har også vært få 

møter der politiker har kunnet møte. Dette er ikke heldig, og bør følges opp neste år slik at 

den gode møtestrukturen blir ført tilbake. 

I tillegg har det vært avholdt 1 møte mellom skolens ledelse, FAU leder og områdesjef for 

opplæring. Dette med bakgrunn i bekymringsbrev sendt til områdesjef med bakgrunn i 

bemanningssituasjonen på skolen over lengre tid.   

Møter med FAU-leder og rektor: 

Det har også vært avholdt møter mellom rektor og FAU-leder foregående år. På disse 

møtene tas det opp mindre saker som angår skolen, samt koordingering av aktiviteter. Det 

oppleves som positivt å regelmessig ha et slikt møtepunkt, og det anbefales å videreføres 

også for kommende periode. 

 
Aktiviteter gjennom 2018-19: 

 

• Melkeordningen til elevene går gjennom FAU. Den administreres av Skolens 
Merkantil, som sørger for å holde orden på bestillinger, mens betalingene inn til 
leverandør ordnes av FAUs kasserer. Ordningen ble bestemt nedlagt fra neste 
skoleår,2019-20, og erstattes med «skolelyst» fra Tine.  

• Dialogkonferansen ble avholdt i kommunal regi 22.oktober. Tema i konferansen var 
helhetlig læringsløp i kommunen. Spesielt med vekt på overganger, dvs. overgang 
barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole osv. Monica Nilsen og Lars N. Nilsen 
deltok på vegne av FAU.  
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• Medhjelpere på høstens TV-aksjon. Videreføres og formaliseres neste år. 
 

Miljøkontakter:  

Miljøkontaktordningen har vært et samarbeide mellom FAU, Nordkisa Grendeutvalg og 

Nordkisa skole gjennom mange år. Ordningen ble evaluert både internt i Grendeutvalget, 

FAU og SU skoleåret 2015-16, samt ble da også evaluert av ansatte ved Ullensaker 

Lensmansskontor. Konklusjonen ble at dette er et godt og viktig tiltak som ønskes videreført 

i Nordkisa.  

Ordningen har ikke blitt benyttet dette skoleåret, men selve organiseringen av ordningen har 

vært oppe til drøfting i FAU, og et forslag til ny organisering er utarbeidet.  FAU for 

kommende periode skal ta hånd om videreføringen av miljøkontakt-ordningen. 

 

Saker fra året: 

På første møte ble gjennomføringen av høstens foreldremøter diskutert. Retningslinjer for 

det gode foreldremøte er tidligere vedtatt i SU, men det oppleves fremdeles veldig stor 

variasjon i hvordan foreldremøtene avholdes på de ulike trinn. Det ble også diskutert rundt 

utviklingssamtaler, og hva som er hensikt/mål for disse. Dette oppleves også veldig ulikt. 

Dette arbeidet er fulgt opp også etter vårens møter, og vil være viktig å jobbe videre med 

også i neste FAU. 

 

Mye har i år handlet om den utfordrende situasjonen med mangelfull bemanning på skolen. 

Sykefravær har gjort at det har vært omrokkeringer på personalet i flere ledd. Dette har tatt 

mye av tiden og fokuset til FAU, og var medvirkende til at bl.a planlagt karneval i februar ikke 

ble gjennomført.  

 

Med bakgrunn i lærersituasjonen, sendte FAU-leder et bekymringsbrev til områdesjef 

4.februar. Dette resulterte i et møte mellom områdesjef, skolens ledelse og FAU-leder 

12.mars, hvor punktene ble gjennomgått og besvart. I etterkant av dette har det blitt ansatt 

avdelingsleder for Nordkisa skole, samt bevilget en ekstra lærerressurs for kommende år.  

 

Arrangement 2017-18: 

Gløggservering 1:  

FAU arrangerer sammen med Grendeutvalget den årlige julegrantenningen ved Kiwi 

1.søndag i advent, og slik var det også i år. FAU-medlemmer sørget for å koke opp saft og 

gløgg, og serverte dette sammen med pepperkaker. Godt oppmøte og god stemning! 
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Gløggservering 2:  

FAU-representanter stilte 18.desember opp utenfor SFO-inngangen i storefri og serverte 

gløgg. Det ble servert pepperkaker, varm gløgg og varm saft. De ansatte fikk også overrakt 

en julekurv med litt godt i. 

Nyttårsball:   

Det årlig nyttårsballet for elever på 6.og 7.trinn ved Nordkisa skole ble arrangert 18.januar. 

Ansvaret for gjennomføringen er lagt til 7.trinns foreldregruppe. Det er vedtak på at FAU 

sponser arrangementet fast med kroner 5000,-. Det var mange fornøyde elever som i 

etterkant kom hjem og fortalt at de hadde hatt en fin kveld i allrommet. Det var musikk, 

dans, masse god mat og fyrverkeri.  

For kommende FAU bør det vurderes om ordningen med en fast sum som støtte bør endres, 

da det vil være store forskjeller på trinnstørrelsen i årene som kommer. 

 
17.mai:  
 
17.mai blir fortsatt gjennomført med eget barnetog i Nordkisa, med påfølgende leker, 

underholdning og bevertning på skolen. Arrangementet ble, som tidligere år, arrangert av 

6.trinns-foreldrene, med foreldre på 5.trinn som medhjelpere.  I 2019 gikk barnetoget sent i  

Nordkisa, da det er bestemt at Ullensaker skolekorps skal spille tidlig og sent annethvert år 

mellom skolene på Borgen og Nordkisa. Strålende vær og vel gjennomført arrangement. 

 
Buss til teknisk museum på våren for 5.trinn.  

Det er vedtak fra tidligere år på at FAU dekker bussutgifter for 5.trinn til en klassetur til 

teknisk museum. Dette er et tiltak FAU mener det fortsatt er verdt å støtte. Dette ble det søkt 

om og innvilget penger til også skoleåret 2018-19. Inngangspenger til museet må dekkes på 

annet vis, f eks av klassekassa. 

Sommeravslutninger:   

FAUs sommeravslutning ble arrangert torsdag 13.juni. Været var bedre i år, så 

arrangementet ble avholdt utenendørs. I hovedsak var elever fra 1.-6.trinn tilstede sammen 

med foreldre, samt skolens ansatte. Elevene sto for underholdningen, med et 

underholdningsinnslag fra hver klasse, det ble avholdt loddsalg, og grilling av egen medbrakt 

mat. Premiene til loddtrekningen var også i år 2 stk premier a ca kr 100,- som hver av 

trinnkontaktene skaffer til veie.  

7.trinn hadde sin egen høytidelige avslutning sammen med foreldre og sine lærere en annen 

kveld.  
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Påskjønnelser/Gaver: 

En kurv med godt innhold ble overlevert personalet ved juletider 2018. 

I stedet for en blomst som sommerhilsen ble det i år servert lunsj til skolens ansatte. Et 

knippe foreldre stilte opp og hjalp til med tilsynet i storefri slik at lærerne kunne kose seg 

med lunsjen. Tilbakemeldingene fra lærerne var gode, og for barna var det stas med nye 

ansikter i skolegården. Maten ble bestilt på Nannestad VGS. 

 

Regnskap: 

Se eget skriv fra kasserer. 

Avslutning: 

Takk til alle FAU- representanter, trinnkontakter og andre som har stilt opp med støtte og 

hjelp i forbindelse med våre arrangement skoleåret 2018-2019.  

 

Nordkisa, 10.09.2018 

Lars Norman Nilsen 

Leder FAU Nordkisa Skoleåret 2018-19. 

 


