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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1617-06 
Møtedato Tid Sted 

2017-02-07 1900-20:30 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 28.02.2017 
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 Lill Øyunn Nermoen  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   

8B Laila Jakhelln (vara) X   

10B Torstein Harildstad (vara) X   

10E Bothild Bendiksen (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  
Lise gikk gjennom deler av elevundersøkelsen og fokusert på de 
områdene som skolen tar tak i. 
Undervisningspraksis skårer litt lavere. Jobber godt med Vurdering for 
læring som et tiltak for å følge opp på blant annet tilbakemeldingen fra 
elevene om å bli hørt og forstå tilbakemeldingene fra lærene.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Orienteringe r fra leder FAU og Driftsstyret v/Karin  
• FAU hadde levert søknad for å få støtte til kveldsarrangement for 

foreldre om livsmestring. Dessverre gikk ikke søknad gjennom. 
Skolen valgte å bruke alle tilgjengelige midler på investering i en 
PC løsning for elevene. 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

• SSB har publisert «skolebidragsindikatorer» (se SSBs nettsider). 
Dette er en undersøkelse som gir et litt annet bilde av resultatene 
på de ulike skolene fordi undersøkelsen korrigerer for en rekke 
faktorene i elevenes familierelasjoner, blant annet foreldrenes 
utdanning, inntekt og jobbsituasjon.  

• Retningslinjene for vinterballet skal revideres og blant annet 
skolens ansvar skal tydeliggjøres. Dette og en mer fullstendig 
håndbok behandles i april møtet.  

• Det etterlyses mer informasjon om hvilke aktiviteter skolen har ift 
Trafikkagenten. Karin følger opp med skolen.  

4 Prosjekt psykisk helse v/ Linda  
• Har hatt et godt møte med skolens livsmestringsgruppe.  
• Gruppen jobber med tre «delprosjekter»: 
• Verktøykasse for å skape berede foreldreinvolvering 
• Bedre informasjon om viktigheten av foreldremiljø på 

foreldremøtene – konkrete forslag  
• Kveldsarrangement for foreldre – dialog og foreldremiljø/samtale 

Innspill til foredragsholdere: Guro Hoftun Gjerstad, Finn Skårderud 
eller andre kjendiser. Ulike syne på kjendiseffekten – kan være like 
viktig å skape rammer for å dele erfaring – men en god 
foredragsholder er viktig, gjerne om motivasjon hos ungdommen, 
konkrete verktøy hvordan bli bedre i dialogen med ungdommen. Hvis 
ikke kjendis krever det litt mer salg – kamp om travle kvelder.  

Gruppen tar med 
seg innspillene i 
utarbeidelse av 
program. 
 
Karen K sender 
informasjon om 
mulige 
tilskuddsmidler 
som gruppen kan 
søke.  

 

5 Statusoppdatering fra faste verv:  
 
• SMU: 

o Nytt møte 15.02. 
o Forslag om å jobbe for type klubbhus for ungdommene. 
 

• "SUSNA 
o Skolebehovsplanen. Overtallige elever med tilhørighet 

Nordberg.  
 
• "Oslo KFU: 

o Møte 15.2 hvor Glasshuset forteller om hvordan de 
jobber. 

o Stormøte 22.03  
 

  

8 Eventuelt  
Forslag om å organisere et felles møte for FAU representanter og 
klassekontakter hvor Glasshuset forteller om hva de jobber med. 
Alternativ å invitere Glasshuset på et FAU møte.  
 

  

 


