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Tittel Møtenr. 

FAU møte 2/17-18 
Møtedato Tid Sted 

9. 10. 2017 19-20.45 Nordberg skole, personalrommet 
Referent Dato sign 

Ingeborg Moe 11.10.2017 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Elise Skjold Rønningen  X   

8B Torstein Strøm X   

8C Kristin Skogeng X   

8D Ingeborg Moe X   

8E Karl Hesstvedt   X 

8F Tone Enden  X   

8G Ulf Berg  X   

9A Alberte Ruud   X 

9B Ina Helene Porsholt Jensen  X   

9C Fredrik Grøndal Pryser X   

9C Heidi Kolstad (Nordberg skoles venner) X   

9D Hanne Jonassen   X  

9E Eli Østberg Baardseth   X  

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgård    

9H Karen Klemetsen   X  

10A Nina Elise Hofsli X   

10B Elsebeth Danielsen   X  

10C Ivar Bergland  X   

10D Hilde Mjøs X   

10E Nina Thulin      X   

10F Monica Dost Weisz X   

10G Torunn Bjerve Eide X   

     

 Lise Byom-Nilssen (ass. rektor) X   

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

    

1 Godkjenning av innkalling ved FAU-leder Arnulf Røisgaard.  
 

Alle FAU 
representanter 
 

 

2 Orienteringer assisterende rektor Lise Byom-Nilssen 

• Assisterende rektor oppmuntret til formøter med FAU-
ledelsen før møtene for å sikre at skoleledelsen får 
forberedt svar til FAU. 

• Hun orienterte om oppstart av skoleåret: En ny ordning 
av året er at 8.klassingene får utdelt pc-er. Det har stort 
sett fungert bra. Men dessverre er allerede en stjålet og 
en skjerm ødelagt. Det er viktig å minne elevene om 
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ansvaret for pc-en. Planen er at også neste års 
8.klassinger vil få egen pc, slik at alle etter hvert vil ha 
det.  

• 8.klassingene har vært gjennom nasjonale prøver. 
Foreldrene vil få tilbakemelding om dette på It`s learning 
før utviklingssamtalene starter.  

• Skolen har også prioritert å bruke tid på selve 
overgangen til ungdomsskolen for dette kullet. I dag var 
det fotballturnering på tvers av klassene.  

• Også 9. klassingene har hatt nasjonale prøver. De har 
dessuten fått et nytt fag, mat og helse, som er 
avsluttende i år. Det er mye teori i dette faget, men 
skolen bestreber seg på å gjøre det mest mulig praktisk.  

• 9. klassingene har vært på tur til sjøskolen. Også 
fadderdag for 8.klassingene har fått gode 
tilbakemeldinger.  

• På 10. trinn merker skolen at elevene er mer faglig 
fokusert og har blikket mot neste år. I disse dager er de 
ute på videregående skoler for å få en smakebit.  

• 10.klassingene har Oslo-prøve i digitale ferdigheter 
torsdag 12. oktober.  

• 10. oktober ville skolen markere verdensdagen for 
psykisk helse ved å vie en hel dag til temaet: hva gir god 
psykisk helse, og hva skaper meningsfulle dager. 
Forfatter Oda Faremo Lindholm (som har skrevet 
«Bullshitfilteret») var hyret inn for å holde foredrag om 
presset for å oppnå det perfekte og hvordan man kan 
stenge det ute. Deretter aktivitetsdag med fokus på 
«noe å glede seg til», alt fra strikkekafe til teatersport og 
brettspill på tvers av trinnene.  

• Assisterende rektor vil komme tilbake med orientering 
om resultatene fra de nasjonale prøvene. Deretter vil 
elevundersøkelsen starte om noen uker.  

 
FAU-leder Arnulf sa at FAU gjerne vil gjenta møtet med 
sosialærer og helsesøster som var før sommeren.  
 
Det er også viktig at FAU gir innspill til FAU-leder og 
driftsstyreleder om hva som bør tas opp med skolen.  

 
 

3 
 
ORIENTERING OM FAU.  
Runde rundt bordet der alle presenterte sin erfaring med FAU-arbeid 
og hvorfor de ønsker å bidra.  
Påminnelse om det kommunale kurset om FAU-arbeid, som går av 
stabelen neste uke. Arnulf og Ulf melder seg på.  
 

 
 

 

4 STATUS FOR ARBEIDSGRUPPENE.  

De ulike arbeidsgruppene orienterte om hva de jobber med:  

• Natteravnene: Arbeidet er i gang. Epost er sendt ut til 
de første klassene. Første natteravnpatrulje blir 
førstkommende fredag. Påminnelse om at det er viktig å 
«overbooke» foreldre for det mange som ikke stiller. Det 
er viktig at klassekontakt sender ut påminnelse.  
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• Klasseturgruppen (Kristin og Hilde): Har ikke startet 
ennå, men vil se på de dokumentene som er laget for 
klasseturer, og jobbe videre med idebank for hvilke turer 
man kan dra på. Flere har erfaringer fra ferske turer som 
kan tas med.  

• Skolemiljøutvalget (Nina og Monica): Dette er en 
gruppe skolen er pålagt å ha, men gruppen venter på 
innkalling fra skolen for å komme i gang. Skolen venter 
til første driftsstyremøte er avholdt. 

• Kommunikasjon/facebook (Linda og Ingeborg) : 
Jobber med å få flere til å bruke facebook-siden til 
foreldregruppen. Skal sjekke med skolen om det går an 
å få en egen henvisning til FAU-siden på forsiden til 
Nordberg skole. FAU-nestleder Nina vil lage en oversikt 
over hva FAU jobber med som kan sendes til klassene. 
Det er dessuten viktig at hver FAU-representant holder 
sine klasser orientert om hva som foregår, og oppfordrer 
foreldrene til å bli medlemmer av facebook-gruppen. 

• Skoleball-komiteen (Tone og Heidi): Arbeidet er godt i 
gang. Prisen for å delta vil bli justert opp i år. Tone, 
Hanne og Heidi skal ha møte med elevene og skolen til 
uken.  

• Skolegruppe E: Torunn var på møte på Ila skole med 
det kommunale foreldreutvalget. Ca 40 skoler er med i 
vår gruppe, men det var kun representanter for 15 
tilstede. Det første møtet ble i hovedsak brukt til 
erfaringsutveksling. Ungdomsskolerepresentantene på 
møtet var mest opptatt av problemstillinger knyttet til 
skolemiljø (det sosiale) og skoleturer.  

• SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker). 
Jobber med skolebehovplanene. Ivar orienterte om 
problemene rundt opptak til Nordberg skole i fjor. Det 
skjedde en endring i Utdanningsetaten som skapte kaos 
rundt opptaket. Ivar har tatt dette opp med etaten for å 
unngå at det gjentar seg, og for at barna tidlig nok får 
vite hvilken ungdomsskole de skal gå på. Statistikken 
viser at det teoretisk sett vil være en klasse for mye fra 
Tåsen/Korsvoll/Kringsjå skoler høsten 2018. Etter 2020 
vil kapasiteten, slik det ser ut nå, være i 
overensstemmelse med behovet.  

• Foreningen Nordberg skoles venner: Ivar har sagt 
seg villig til å stille som leder, men venter på at 
avtroppende styre lager regnskap. Ivar purrer på dette. 
Foreningen er ikke operativ nå.  

• Prosjektgruppe Livsmestring: Skal ha møte etter 
dagens FAU-møte for å velge en leder av gruppen. 
Jobbet i fjor med en idebank for kontakt mellom foreldre 
og barn i tillegg til et større arrangement. Gruppen vil nå 
utforme et mandat for årets arbeidet. Arnulf går ut av 
denne prosjektgruppen siden han er FAU-leder. Fredrik 
Pryser stepper inn. Arnulf tar initiativ til å få sosiallærer 
og helsesøster med på nesten FAU-møte. Det vurderes 
også å invitere politiet.  

• Driftsstyret mangler en vararepresentant for foreldrene. 
Fredrik Pryser blir nå vara for Karen Klemetsen i 
driftsstyret.  

Klasseturgruppen 
 
 
 
 
Skolemiljøutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinterballgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
Torunn Bjerve 
Eide/Eli Baardseth 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Bergland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivar Bergland 
 
 
 
Livsmestringsgrupp
en 
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5 NY DATO FOR NESTE MØTE.  

Vi må endre dato for de to neste møtene. Neste møte blir 8. 

november. Deretter blir det møte onsdag 6. desember.  

  

 


