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Ingeborg Moe 

 

 

Deltakere  

Klasse Navn Tilstede   

10A Nina Elise Hofsli X  

10B Elsebeth Danielsen Avbud  

10C Ivar Bergland X  

10D Hilde Mjøs X  

10E Nina Thulin X  

10F Monica Dost Weisz X  

10G Torunn Bjerve Eide Avbud  

 Berit K. K. Walby X  

 Karin Yan Kallevik X  

9A Alberte Ruud Fravær  

9B Ina Helene Porsholt Jensen Avbud  

9C Fredrik Grøndal Pryser Avbud  

 Heidi Kolstad X  

9D Hanne Cecilie Jonassen X  

9E Eli Østberg Baardseth X  

9F Linda Thøring Øverberg X  

9G Arnulf Røisgård X  

9H Karen Klemetsen X  

8A Elise Skjold Rønningen X  

8B Torstein Strøm X  

8C Kristin Elisabeth Skogeng X  
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8D Ingeborg Moe X  

8E Karl Hesstvedt X  

8F Tone Enden X  

8G Ulf Berg X  

    

 

Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

    

1  

Leders beretning fra forrige års FAU 
  

FAU 2016/2017 har fått til mye. Gruppen som jobbet med 

livsmestring/psykisk helse stod for et kveldsarrangement om psykisk 

førstehjelp hvor ca. 200 foreldre deltok, det har vært et godt 

samarbeid med skolens livsmestringsprosjekt og det er utarbeidet en 

verktøykasse med tips og råd til hvordan vi kan bidra til å skape gode 

rammer og livsmestring (se skolens nettside). 

  

FAU har gjennomført skoleballet i januar 2017. Målet er et 

inkluderende arrangement hvor alle elevene deltar. Det fikk vi til takket 

være stor innsats fra FAU-representantene og mange foreldre. 

  

FAU har en rekke faste verv – fra å være natteravnskoordinator, 

klasseturskoordinator, bidra inn i Susna som jobber med skolegrenser 

og skolebehovsplaner, foreningen Nordberg skolens venner til å delta 

i Oslo skolens samlede FAU’er. En stor frivillig innsats som kanskje 

ikke er så synlig, men som vi alle har glede av. 

  

FAU har fremmet to saker for Driftsstyret som ble behandlet 6. juni: 

  

Revidering av retningslinjene for klasseturer 

Revideringen skal medføre en presisering av gratisprinsippet og at det 

skal utformes en reisekontrakt som skal signeres av foresatte og den 

enkelte elev. Noen foreldre som har vært med på klasseturer har 

fortalt at det er for utydelig hva man konkret skal gjøre hvis det er 

brudd på reglene – og hvordan man sikrer at foreldrene har forstått at 

de skal betale hjemsendelse hvis deres barn bryter reglene. 

Kontrakten skal tydeliggjøre at eleven kan sendes hjem på foreldrenes 

regning dersom det er grove brudd på skolens ordensreglement 

(spesifikt om vold og alle former for rusmidler). 

  

De reviderte retningslinjene og forslag til kontrakt ligger på nettsidene. 

Jobb som gjenstår for ny klasseturskoordinator: eksempelkatalog over 

turprogram – til inspirasjon. 

  

Revidering av retningslinjene for skoleballet 

I 2015/2016 utarbeidet FAU retningslinjer for skoleballet som skulle 

være gjeldende for planlegging og gjennomføring av skoleballet januar 

2017. Evalueringen etter dette års skoleball viste at retningslinjene 

Karen Yan Kallevik  
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med fordel kunne tydeliggjøres på flere punkter. De reviderte 

retningslinjene presiserer rammene som gjelder for skoleballet og gir 

retning for konsekvens ved brudd på reglene. 

  

SMU 

Skolemiljøutvalget er noe som MÅ være her. Men det er ikke så 

enkelt. Har vært veldig vanskelig å få til i praksis – og vi er ikke den 

eneste skolen som sliter med det. 

  

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, 

foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. 

Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til 

skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende 

vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre 

det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. 

  

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et 

skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt! 

  

I fjor fikk vi til et formelt møte i februar – og en anbefaling fra SMU-

møtet var å lage et informasjonsmøte om psykisk helse i 

ungdomstiden – og la skolen og aktørene rundt skolen fortelle. 

 

Psykisk helse i ungdomstiden 

På et SMU møtet i februar ble det uttrykt ønske om at 

foreldrene/foreldrerepresentantene skulle få informasjon om hvordan 

de ulike aktørene rundt Nordberg skole opplever elevenes psykiske 

helse. Til møtet var derfor invitert rektor, ass. rektor, sosial lærer, 

miljøterapeutene, helsesøster og salto- koordinator – med følgende 

tema: Få vite mer om hvordan de opplever ungdommene, hva opptar 

ungdommene våre og hvordan være gode ungdomsforeldre, samt 

hvordan er «systemet» satt sammen med samarbeid mellom skole, 

Glasshuset, helsesøster, kommunen generelt. 

  

Det siste FAU møte før sommeren hadde vi invitert skolens ledelse, 

sosiallærer, miljøterapeutene fra Glasshuset, Salto-koordinator og 

helsesøster til å fortelle om hvordan de opplever ungdommene våre, 

hva opptar dem og hvordan kan vi være gode ungdomsforeldre. 

  

Utfordringer oppsummert: 

·    Sosiale medier og spill 

·    Prestasjoner, press og stress (stiller store krav til seg selv) 

·    Rus (2% har drukket seg fulle i 8. klasse, 28% har gjort det i 

10. klasse) 

·    Utenforskap 

  

Hva kan vi foreldre bidra med: 

·    Stille reflekterende spørsmål, involver dere – bruk tiden 

·    Følge-med spesielt på fravær 
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·    Bidra til inkludering – å være med på arrangementer og 

bursdager er like viktig når man går i 8.-10. klasse som i 7. 

klasse. FAU har utarbeidet en «verktøykasse» med mange 

gode forslag til hvordan foreldrene kan bidra til et godt 

klassemiljø og et godt foreldremiljø 

·    Sette grenser for spilling og sosiale medier – bidra til pauser 

fra presset fra sosiale medier 

  

Anbefaling til nytt FAU: 

Det er veldig nyttig for FAU å ha tett samarbeid med alle disse 

aktørene, og FAU bør stille opp i samarbeidet med både «de lokale» 

på Glasshuset, Helsesøster og Salto koordinatoren.   

 

 

2 Valg:  
En rekke verv i FAU og andre samarbeidsorganer skal få nye 

medlemmer. Det ble gjort følgende valg:  

 

FAU-leder Arnulf Røisgård 

Nestleder Nina Hofsli 

Referent Ingeborg Moe  

Natteravnskoordinator  Anne Jorun Aas (9D), representert i FAU ved 

Hanne Jonassen.  

Natteravnskoordinator (vara) Torstein Strøm  

Klasseturskoordinatorer Kristin Skogeng og Hilde Mjøs  

SMU-representant 1 Nina Thulin  

SMU-representant 2 Monica Dost Weisz 

SMU vararepr. 1 Karl Hesstvedt 

SMU vararepr 2 Ina Porsholt Jensen  

Kommunikasjon, informasjon og facebook: Linda Øverberg og 

Ingeborg Moe  

Vinterball-komiteen Hanne Jonassen, Karl Hesstvedt, Monica Dost 

Weisz, Tone Enden og Heidi Kolseth  

FAUs representant i Skolegruppe E i Oslo Eli Baardseth  

FAUs vararepr. I Skolegruppe E i Oslo Torunn Bjerve Eide  

SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker) Ivar Bergland  

SUSNA-vara Elise Rønningen  

Foreningen Nordberg Skoles Venner Heidi Kolstad. Innstilt til valg på 

årsmøtet: Ivar Bergland, Ulf Berg.  
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Foreldrerepresentant i driftsstyret: Ivar Bergland  

Vararepresentant i driftsstyret: Karin Yan Kallevik  

Foreldrerepresentant i driftsstyret: Karen Klemetsen  

Vararepresentant i driftsstyret:  

Prosjektgruppe Livsmestring (som jobber sammen om skolens 

prosjekt): Ulf Berg, Tone Enden, Linda Øvreberg, Arnulf Røisgård, 

Monica Dorst Weisz, Elsebeth Danielsen, Kristin Skogeng.   
 

 

3 
Møter fremover 

Følgende FAU-møter er avtalt for resten av skolåret: 9.okt, 1.nov, 

4.des, 10.jan, 5.feb, 7.mars, 4.april, 7.mai og 6.juni.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


