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Deltakere 
Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Cecilie Ulstein-Brokner og Kirsten 
Sandven (vara) 

x   

8B    x 

8C    x 

8D Margrethe Gleditsch x   
8E Håvard Hegdal x   
8F Kristian Tonby x   
9A Elise Skjold Rønningen x   
9B Torstein Strøm x   
9C Kristin Skogeng x   
9D Sigfrid S. Fremstad x   
9E Ulf Rolfsen x   
9F Tove Jørstad x   
9G Ulf Berg x   
10A Kathrine Steen Andersen x   
10B Lajla Jakhelln x   
10C Sonja Berg Buxrud x   
10D Mette Refsnes x   
10E    x 

10F Jorunn Skattum x   
10G Arnulf Røisgaard x   
10H Laila Småstuen x   

 
 
 
 Sak  Ansvarlig 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. 
 
 

 Alle 

2 
 

Velkommen til nytt FAU 
Arnulf ønsket velkommen. 

 
 

Arnulf 



 
 

 

3 Informasjon om FAU-arbeidet siste år 
Arnulf  orienterte  
 

 
 

Arnulf 

4 Orientering om vervene i FAU 
Noen av vervene gir seg selv. Andre ble det informasjon/diskusjon 
rundt: 

a) Leder og nestleder 
b) Sekretær 
c) Natteravnskoordinator: Nåværende koordinator Anne 

Jorun Aas var til stede og ga en engasjert orientering. 
Koordinator har i hovedsak to oppgaver: 
1: Sørge for at det er Natteravner fra Nordberg på 
”ravnefredager”. Klassekontaktene får varsel. 

              2: Starte og avslutte ravning på Majorstuen de kveldene              
Nordberg har ansvaret. 
Det arrangeres et møte på Majorstuen politistasjon 25. sep. 

d) Klasseturkoordinator: Kristin Skogeng er koordinator. 
Dagens ordning med at klassene selv organiserer reiser skal 
avsluttes og skolens ledelse vil ta mer styring  med 
skoleturene gjennom en arbeidsgruppe. Unntak er dagens 
9. og 10. klasser som kan gjennomføre sine planlagte turer. 
Det ble gitt informasjon på foreldremøtet til 8. trinn. Mangel 
på skriftlig informasjon har skapt litt usikkerhet rundt 
dette. 

e) 2 foreldrerepresentanter i Driftsstyre  
f) 2 varaer i Driftsstyre 
g) Prosjektgruppe Livsmestring: Hvilke tiltak kan gjøres for å 

få et bedre skolemiljø? Arrangementer? Ses også i 
sammenheng med SaLTo; bydelens samarbeid med politiets 
forebyggende enhet. Gruppen etterspør konkrete oppgaver 
å jobbe med.  

h) SMU 2 stk. : skolemiljøutvalg. 
i) Vara SMU 2 stk. 
j) Kommunikasjon, informasjon og facebook: Facebookside 

for Nordbergforeldre. Ønske om at siden blir mer brukt. 
Administrator nå er Linda (?). 
Under valget ble det besluttet å danne en større gruppe som 
arbeider  sammen om Livsmestring, SMU, kommunikasjon, 
informasjon og facebook. 

k) Representant i skolegruppe E: Samarbeid mellom 
grunnskolene i Nordre Aker. Ligger under Oslo KFU 
(kommunale foreldreutvalg) som omfatter alle grunnskoler 
i Oslo. 

l) SUSNA (samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker): 
Samkjører de enkelte FAU, setter skolegrenser. Spiller inn 
til utdanningsetaten. 

m) Nordberg skoles venner: Forvalter kapitalen som kommer 

 
 
 

Arnulf/alle 



inn via avgiften for elevenes bokskap. Elevrådet kan søke 
om penger til velferdstiltak. Disponerer også midlene til 
vinterballet. 

n) Vinterballkomiteen: De to kommende årene arrangerer FAU 
vinterballet. Etter det ønsker skolen å overta 
arrangementet gjennom en arbeidsgruppe. 

5 Valg 
Møtet fordelte oppgaver mellom de fremmøtte etter hver og ens 
ønske: 
FAU-leder: Arnulf Røisgaard 
Nestleder: Kristin Skogeng 
Sekretær + vara: Tove Jørstad og Kristian Tonby 
Natteravnskoordinator: Anne Jorun Aas 
Natteravnskoordinator vara: Ulf Rolfsen 
Klasseturkoordinator: Kristin Skogeng 
Forreldrerepresentanter i Driftsstyre: Lajla Jakelln og                                               
                                                                                 Margrethe Gleditsch 
Foreldrerepresentanter i Driftsstyre vara: Jorunn Skattum og                                                                       
                                                                                        Håvard Hegdal 
Livsmestring, SMU, kommunikasjon   
informasjom og facebook: Sigfrid Fremstad, Mette Refnes,  
                                                       Torstein Strøm, Håvard Hegdal,                 
                                                        Sonja Berg Buxrud og Laila Småstuen 
Vinterballkomiteen: Cecilie Ulstein-Brokner og Kristian Tonby 
FAUs representant i skolegruppe E: Kathrine Steen Andersen 
FAUs repr. i skolegruppe E vara: Elise Skjold Rønningen 
SUSNA: Elise Skjold Rønningen 
Susna vara: Sonja Berg Buxrud 
Nordberg skoles venner: Kristin Skogeng, Ulf Berg (Tone Enden       
                                                     og Heidi Kolstad sitter også i gruppen) 
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6 Eventuelt 
- Utdanningsetaten holder kurs for alle nye FAU-representanter 
18. oktober på Etterstad Helsfyr.   
 
- Dagens SMS fra skolen om forbud mot søtsaker, snacks etc: 
Det ble stilt spørsmål  til prosessen; fravær av ”brukerinvolvering”, 
hvorfor er ikke elevrådet tatt med? Hvordan skal forbudet 
håndheves? Det ble enighet om at FAU skal støtte forbudet og 
oppfordre alle foreldre om å snakke opp tiltaket, siden det er 
ungdommenes helse det gjelder. 
 
- For noen år tilbake kom det en rapport om skolens psykososiale 
miljø. Nordberg scoret dårlig på noen av områdene. Hvordan følges 
dette opp, hvordan går det? 
 
Oppgaver å arbeide med: 

- Gutter gamer for mye 
- Mobilregler, mobilbruk 
- Avhengighet av sosiale medier 
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informerer 
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Livsmestrin
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- Gjøre uteområdene mer attraktive 
- SMU møter elevrådet 
- Drikking/alkohol i skoletiden 
- Finne ut om politiet tilkalles oftere til Nordberg 

sammenliknet med andre ungdomsskoler 
 

g, SMU, 
kommunika
sjon 

7 Neste møte  mandag 15. oktober kl 19.00. Deretter blir møtene  
                          holdt 2. mandag i måneden kl 19.00. 

  


