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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1617-07 
Møtedato Tid Sted 

2017-03-06 1900-20:30 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 20.03.2017 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Øivin Onarheim   X 

8B Hanne R. Schjold X   

8C Heidi Kolstad X   

8D Hanne Cecilie Jonassen X   

8E Eli Østberg Baardseth X   

8F Linda Thøring Øverberg X   

8G Bent Christen Braskerud X   

8H Karen Klemetsen X   

9A Nina E. Hofsli X   

9B Are Salomonsen  X  

9C Ivar Bergland X   

9D Mette Røhne X   

9E Espen Moen X   

9F Carl Jacob Sommerfelt  X  

9G Karin Yan Kallevik X   

10A Ragnhild Aalstad   X 

10B Anne Kari Lind-Fossen X   

10C Anne Kristine Uthaug  X  

10D Jørgen Kaurin   X  

10E Marianne Kyrre Olson   X 

10F Kristin Nordseth X   

10G Rune Larsen  X  

9F Tone Skåre (vara) X   

10G Arild Vold (vara) X   

     

     

 Lise Byom-Nilssen (ass. rektor) X   
 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ingen merknader til innkalling eller dagsorden.  

  

2 Orienteringssaker fra skolens ledelse ved Lise Byom -Nilssen  
 
Den nye PC løsningen vil gjelde fra og med de nye 8. trinns elever 
som begynner til august. Det vil bli en ordning hvor hver elev får en 
PC som de får ansvar for. Det vil bli en kontrakt slik foreldrene har 
ansvar for PC og må erstatte ved skade eller tyveri. 
 
Hva skjer på trinnene:  
8. trinn  er det største trinn skolen har hatt. Jobber med inkluderende 
klassemiljø, tett samarbeid med Glasshuset, og ikke så mye fokus på 
karakterer det første halvår (infoskriv til foreldrene). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2(3) 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

9. trinn  er det året hvor det er mat og helse, og elevene driver skolens 
kantine. Elevene skal på smakebitkurs på videregående skoler, har et 
kurs på sjøskolen, og skal ha 3 dagers arbeidspraktikk i juni. Har hatt 
temauke om psykisk helse og har produsert film. Lise vil forsøke å få 
til å vise et par av filmene neste møte. 
 
10. trinn  er nå i et oppløp mot eksamen. Søknad til videregående 
primært til Nydalen (35%), Blindern, Ullern, Elvebakken, m.fl. Skolen 
har fått tilskudd til ekstra matte prepping og skolen spør om FAU vil 
bidra med mat på disse ekstramattekveldene.    
 
Foreldreundersøkelse: 
Oslo skolen vil sende ut foreldreundersøkelse i mars – det vil være fint 
om FAU kan oppfordre foreldrene til å svare.  

 
Lise – vise film fra 
9 trinn neste FAU 
møte 
 
 
FAU positiv til å 
bidra med mat – 
Lise vender tilbake 
med planlegging 
 
 
Alle FAU 
representanter 

3 Orienteringe r fra leder FAU og Driftsstyret v/Karin  
 
• På forrige FAU møte ble det fremført at Nordberg skole topper 

statistikken når det gjelder selvskading og spiseforstyrrelser. Det 
er ikke dokumentasjon for det, ut over at det vanligvis er en 
overrepresentasjon av selvskading og spiseforstyrrelser i områder 
med høy utdanning og inntekt.   
 

• Nordberg skoles venner etterlyser søknader fra skolen, SMU, 
FAU eller elevrådet om ulike velferdstiltak.  

 
• Intensjonen om å få ut referatene kort tid etter møtene har ikke 

fungert. Referatet er i hovedsak for FAU representantene, det er 
ikke så mange foreldre som leser referatene, slik det er viktig at 
FAU representantene regelmessig sender epost til klassen deres 
med kort informasjon om det FAU jobber med, og informasjon 
som kommer frem på møtene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMU spesielt 
 
 
 
Alle FAU 
representanter har 
et 
informasjonsansvar 
overfor klassene 
deres 

 

4 Prosjekt psykisk helse v/ Bent, Hanne og Linda  
 
Det er utarbeidet en lang liste med forslag til miljøskapende tiltak i 
klassene; «verktøyskasse for godt foreldrefellesskap». Det er ønskelig 
at dette innarbeides i det dokument som er et «oppdragsdokument» til 
klassekontaktene (på skolens nettside). Webansvarlig er Per Christian 
Gundersen perchristian.gundersen@ude.oslo.kommune.no  

Arbeidsgruppen har laget et program for et kveldsarrangement 5. april 
med foredragsholder Hanne Hope: Skap robuste ungdommer. Det er 
kommet inn støttepenger fra både Lions og Nordberg skoles venner. 
Det ble diskutert om man skulle forsøke å leie et større lokale, men 
det ble besluttet å bruke skolens aula og sette en begrensning på 
antall deltakere til ca. 240 (det regnes med et vist frafall – det er stoler 
til 200). Det var forslag om å tillate noen av klassene å selge kaker og 
kaffe til inntekt for klasseturene – det var litt diskusjon om at det burde 
da være alle klassene på et trinn som fikk mulighet, men beslutningen 
ble at arbeidsgruppen beslutter hvordan de vil sørge for bevertning. 
Alle i FAU må bidra i å markedsføre arrangementet overfor egen 
klasse.  

 
 
Gruppen tar initiativ 
til å oppdatere 
dokumentet på 
skolens nettside.  
 
 
 
 
Hanne sender 
invitasjonen til FAU 
representantene 
som bes om å 
sørge for at 
klassene deres får 
invitasjonen og 
oppfordres til å 
delta ☺ 
 
FAU 
representanter som 
deltar på 
arrangementet 
møter kl. 17:30 for 
å hjelpe til med 
organisering 

 

5 SMU v/Espen  
Det var møte i SMU 15.02.  
• Om dusjing etter gymtimene – spørreundersøkelse utført av 

elevrådet som viser at hovedårsaken er manglende tid – skolen 
og elevrådet ser nærmere på resultatene for å sikre at det ikke er 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

noe som tyder på at plaging kan være årsak.  
• Om 17. mai frokost for 10. klassene. Dette kolliderer med 

eksamen og forslaget er derfor at man undersøker interessen på 
9. trinn. Lærerrepresentant Simen tar det med 9. trinn og gir 
tilbakemelding til SMU.  

 
• Forslag om at lærerrepresentantene i SMU Hanne og Simen 

inviteres til et FAU møte for å fortelle litt om hva som rører seg på 
skolen og drøfte bekymringene om selvskading og 
spiseforstyrrelser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Karin tar kontakt til 
Hanne for å avtale.  

6 Statusoppdatering fra faste verv:  
 
• "Oslo KFU: 

o Stormøte 22.03 – invitasjon sendt ut med innkalling. Tema 
psykisk helse.  
 

  

8 Eventuelt  
Ingen saker 

  

 


