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Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Cecilie Ulstein-Brokner x   
8B Ulf Sture Rolfsen x   
8C Thorsteinn Skansbo x   
8D Margrethe Gleditsch   x 
8E Håvard Hegdal   x 
8F Kristian Tonby x   
9A Elise Skjold Rønningen  x  
9B Lone Bidstrup (vara) x   
9C Charlotte Myhrvold (vara) x   
9D Sigfrid S. Fremstad x   
9E Kalle Hesstvedt   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 Eli Østberg Baardseth x   
10F Jorunn Skattum   x 
10G Arnulf Røisgaard x   
10H Laila Småstuen x   

 
Rektor Lise, rådgiver Trygve og SaLTo-koordinator Pia Fossum var tilstede 
under sak 2. 
 

 
 Sak  Ansvarlig 

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

 Alle 

2 
 
 

Rektor orienterer.  
Rektor innledet med å understreke viktigheten og ønsket om et 
tett samarbeid mellom ledelsen og FAU. Skolen er veldig åpen for 

 
 

 
Rektor  
 



 dialog og ønsker innspill fra foreldrene før temaer blir for store. 
Husk at FAU stiller som representanter for klassene. 
Hun tok også opp spørsmålene som ble stilt på forrige møte: 

- Skoletur: Det jobbes med et alternativ som passer for alle ut 
fra  gratisskole-prinsippet.  Arbeidsgruppen består av to 
ansatte, to fra elevrådet og to foreldrerepresentanter. Det 
skal holdes et møte i november som skolen kaller inn til. 

- Vinterball: Festen skal holdes på skolen for 10. trinn fra og 
med de som går i 9. nå. Skolen har ansvaret og FAU skal 
bistå. Årets 10. trinn gjennomfører etter gammel mal 22. 
januar. 

- Politiet: Skolen har et tett samarbeid med politiet. Politiet 
ønsker å jobbe forebyggende, men de har begrenset med 
ressurser. Ved akutte ting tar skolen kontakt og de kommer. 

- Elevundersøkelsen det ble spørsmål om på forrige møte 
kjenner ikke rektor til. Skolen forholder seg til de nyere 
elevundersøkelsene. 

- Utområdene: Skolen er opptatt av og har tanker om 
utområdene. SMU (skolemiljøutvalget) skal jobbe med det. 
Nordberg skoles venner bevilger penger til tiltak. De har nå 
gjort tiltak inne; klassene har fått hver sin boks med 
brettspill  og ”Kulpen” er rustet opp. 

- Forbud mot søtsaker og snacks: Skolen legger seg flat, 
beklager og innrømmer at det har vært en dårlig prosess. 
Skal skolen ha et generelt forbud må det ligge i 
Trivselsreglementet. SMU skal utforme et forslag til endring 
av reglementet. Forslaget legges fram for Driftsstyret. Inntil 
videre gjelder forbudet i skoletimene. 

- PC: Skolens elanlegg tilfredsstiller ikke dagens behov. Man 
har ikke mulighet til å lade PC-ene til alle elevene. Derfor 
må PC-ene lades hjemme.   
Målet for skolen er å få ladetårn i alle klasserom. Skolen 
skal ha et møte med Undervisningsbygg hvor standarden på 
det elektriske anlegget tas opp.                                                               
På sikt skal 8. trinn få nye PC-er som de bruker til de har 
gått ut 10. klasse.  
 

Forebyggende rusarbeid, Utsett: 
Pia Fossum, SaLTo-koordinator i Nordre Aker, orienterte. 
Generelt kan man si at vestkantungdom drikker mer og ruser seg 
mer enn ungdom i andre bydeler. Det er en liten nedgang i 
alkoholkonsumet, men en økning i bruk av cannabis. Tilbudet av 
cannabis er økende. 
Man vet at foreldre er de viktigste forebyggerne. Og at det er bedre 
å ha fokus på å utsette debuten enn et forbud. Skal ungdommen 
være rustet til å si nei må man prate med dem i forkant. 
 
Ung i Nordre Aker er et forebyggende program som retter seg mot 
ungdommene. Det gis opplæring til en representant fra hver skole, 
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Trygve på Nordberg.  
Nordberg vil engasjere FAU til å ha et temamøte med foreldrene 
om dette.  
Det vil bli 3 forskjellige temakvelder, et for hvert trinn.  
Temakveldene organiseres slik: En 20 minutters felles 
presentasjon; dette ser vi, dette sier tallene.  
Deretter deler foreldrene seg klassevis. Foreldrene lager regler for 
hvordan man håndterer rusproblematikken. 
 

3 Komiteene, veien videre 
To representanter går ut av livsmestringsgruppen til SMU: Sigfrid 
S. Fremstad 9D og Mette Refsnes 10D.  
Torsteinn Skansbo 8C tar ansvar for Facebook. 
Eli Ø. Baardseth går inn i livsmestringsgrupppen. 
 
Arnulf oppfordrer livsmestringsgruppen til å få en leder innen 
neste FAU-møte. 
 
Livsmestringsgruppen får i oppdrag å arrangere Utsett. 
Det er et ønske om at elevene deltar i 10. klasse. 
Forslag til innkalling og gjennomføring: 
Skolen kommer med dato og agenda. Invitasjonen må komme både 
fra skole og FAU. FAU allierer seg med klassekontaktene og kjører 
en offensiv ovenfor foreldrene. 
8. og 9. trinn: Livsmestringsgruppen kommer med forslag om 
hvordan gjennomføringen i klassene bør være.  
10. trinn: Elevene må være med i forberedelsene, i samarbeid med 
kontaktlærer, som en del av UDV. Siden dynamikken i klassene er 
forskjellig vil opplegget tilpasses den enkelte klasse. 
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4 Kurs 18. oktober 
Arnulf oppfordrer til å delta. Han har sendt ut ny påminnelse 
dagen etter FAU-møtet. 
 

 
 
 

Arnulf 

5 Eventuelt: 
- Kathrine har vært på møte i skolegruppe E og ga en kort   
oppsummering.  Møtet ble holdt på Grefsen skole. Det ble bl.a. 
informert om hvordan arrangørskolen organiserer sitt FAU. 
Grefsen inviterer elevrådet inn høst og vår for at de kan legge fram 
hva de ønsker. 
 
- Det kom forslag om at det holdes gruppemøter etter ordinære 
FAU-møter, for å begrense antall møtekvelder. 
 

 
 

 
Kathrine 
 

6 Møtedatoer for skoleåret 2018/2019: 
12. november, 10. desember, 14. januar, 18. februar, 18. mars, 8. 
april, 13. mai og 17. juni. 

  
 

7 Neste møte: 
12. november. 

  



 


