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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1617-06 
Møtedato Tid Sted 

2017-05-09 1900-20:45 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 11.05.2017 
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   

9G Jørn Grotnes (vara) X   

     

 Per Christian Gundersen (team leder 9. trinn) X   
 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ingen merknader til innkalling eller dagsorden.  

  

2 Orienteringssaker fra skolens ledelse ved Per Christian 
Gundersen 
 
Takk til FAU og foreldre for hjelp med suppekoking til 
eksamensforberedelse i matte på 10. trinn. 
 
Foreldreundersøkelsen 
Spørreundersøkelsen ble sendt til en av elevenes foreldre. 300 
respondenter = ca. 49% svar.  
Skolen har gått gjennom undersøkelsen med et blikk på 
endepunktene – noe som var spesielt godt eller dårligt. Det er noen 
feil ved undersøkelsen og det er flere år siden undersøkelsen sist ble 
gjort ved Nordberg skole slik det er begrenset hva undersøkelsen kan 
brukes til nå. Oslo skolen har ambisjon om å gjennomføre 
undersøkelsen mer regelmessig. Undersøkelsen finnes som vedlegg.  

 
 
 
 
 
 
 
Per Christian 
sender 
undersøkelsen til 
Karin 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

 
FAU oppfordrer til å bruke SMS varsling på en bedre og mer entydig 
måte ifm utsendelse av spørreundersøkelsen – det kan få flere til å 
svare. 
 
Opptak skoleåret 2017/2018: 
Utdanningsetaten besluttet at det skal være 7 klasser på 8. trinn til 
skolestart 2017. Etaten har hermed gjort et unntak fra tidligere vedtak 
om at Nordberg skole skal være en skole med 6 klasser per trinn – det 
som skolen er dimensjonert for. Skolen er veldig full nå. Vedtaket om 
7 klasser på 8. trinn gjør at de som sogner til Nordberg skole og 
søker, får plass. 
 
Eksamenstid: 
På dager med muntlig eksamen, bytter 8. og 9. trinn på å være borte 
fra skolen. 9. trinn har jobbeskygging, 8. trinn har forskjellige 
aktiviteter og ekskursjoner.  
 
Klassene på 10. trinn har nå fått eksamensdatoer – alle skal som 
minimum få en skriftlig og en muntlig eksamen.  

 

3 Orienteringe r fra leder FAU og Driftsstyret v/Karin  
 
• Physisk helse kveldsarrangement  

Takk til arrangementsgruppen som stod for foreldrekvelden med 
psykisk førstehjelp som tema. Det var ca. 200 deltakere. Det var 
litt ulik oppfattelse av innleggsholder, men i sum et godt og fint 
arrangement Det krever en del å organisere slike arrangementer 
og det hadde vært mye for gruppen med på rigging av rom, 
søknad for å få penger og administrasjon. Gruppen anbefaler at 
det er et budsjett til rådighet når man går i gang med et sånn 
arrangement – gruppen har brukt mye tid på dette i år. .   
 

• FAU møtet 12. juni.   
Det siste FAU møtet gjør vi litt annerledes. På et SMU møte 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. Vi har fulgt opp dette med ass. rektor, 
sosial lærer, miljøterapeutene, helsesøster og salto koordinator – 
og vi endrer FAU møtet 12, juni til et møte for både FAU 
representanter og klassekontakter. Møtet foregår i Glasshuset.  

 
• Neste driftsstyremøte er 6. juni. 

FAU vil melde inn to saker: revidering av retningslinjene for 
klasseture og revideringer av retningslinjene for skoleballet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin sender 
invitasjon så rask 
som mulig. Alle 
representanter har  
informasjonsansvar 
overfor klassene 
deres. 
 
Anne Kristine, 
Linda og Øivind 
baker kake. 
Karin har med 
kaffe. 
 
Kristin og Karin 
sørger for at 
sakene blir meldt 
inn.  

 

4 Revidering av retningslinjer for skoleballet v /Karin  
På  FAU møtet i januar hadde vi en grundig evaluering og 

konklusjonen var at det var behov for en revidering av retningslinjene 

for å bidra til enda bedre gjennomføring av skoleballet 2017/2018. 

Forslag til reviderte retningslinjer var sendt ut med innkallingen og 

FAU kom med gode innspill til presiseringer, og det var tilslutning til 
hovedretning. Skolens ledelse hadde meddelt at avsnittet om skolen 
rolle var OK. 

 

 
Karin og Ivar 
sørger for at de 
reviderte 
retningslinjene blir 
fremmet for 
Driftsstyret.  
 
Hanne J utarbeider 
ny håndbok med 
tips, råd og 
praktiske detaljer 
for planlegging og 
gjennomføring av 
skoleballet. 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

Det ble besluttet at håndboken blir en selvstendig dokument slik dette 
skilles ut fra retningslinjene. Hanne J utarbeider en ny håndbok på 
bakgrunn av de mange erfaringene som Lill hadde notert seg fra dette 
års skoleball.  

FAU gir fullmakt til FAU leder og leder av Driftsstyret (Karin og Ivar) til 
ferdigstille et forslag til reviderte retningslinjer som kan legges frem for 
Driftsstyret. Hanne J bidrar inn slik vi sikrer at erfaringene rundt 
bordplassering blir formulert korrekt.   
 

 
 

5 Revidering av retningslinjer for klasseturer v/Kris tin  
 
Revideringen er ønskelig med utgangspunkt i en hendelse høsten 
2016, henvendelse fra skolens ledelse og en sak om gratisprinsippet i 
forhold til klasseturene. Revideringen skal medføre en presisering av 
gratisprinsippet og at det skal utformes en reisekontrakt som skal 
signeres av foresatte og den enkelte elev. 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). 
 
I drøftingen kom det innspill om å oppfordre til en diskusjon på 
foreldremøtene om lommepenger og shopping på klasseturene, Dette 
avhenger naturligvis av hvor turen går til, men hvis turen går til for 
eksempel Berlin kan det være aktuelt å ha drøftet dette på klassenivå 
før turen.  
 
I drøftingen om hjemsendelse ble det løftet frem flere relevante 
problemstillinger – skal det være enighet i foreldregruppen om 
hjemsendelse, hvor mye skal man krangle med foreldrene til det 
barnet som skal hjemsendes og når har man mulighet for å ta kontakt 
til rektor. Det er viktig at de foreldre og læreren som reiser med har 
gode samtaler om dette før avreise. Disse samtalene kan ta 
utgangspunkt i kontrakten som klasseturansvarlig i de enkelte 
klassene er ansvarlig for å utarbeide.  
 
Det var noe diskusjon om en mal på en kontrakt skulle være en del av 
retningslinjene eller ikke. Vi ble enige om at «må»-innholdet i en slik 
kontrakt skal stå i retningslinjene og at det kan legges ved eksempler 
som kan være til inspirasjon. Avhengig av hvor turen går til, kan det 
være ulike behov for presiseringer i kontrakten.   
 
Andre viktige elementer i diskusjonen var ordensreglementet – her er 
lenken.https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-
velferd/ordensreglement/ 

 
Jeg legger også ved brevet fra Utdanningsetaten FAU mottok fra 
rektor i mars. Under er lenken til notatet fra Utdanningsdirektoratet 
vedrørende Gratisprinsippet. 
 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-
tema/Innhold-i-opplaringen/Gratisprinsippet/ 
 
I ferdigstillelsen av revideringen gir FAU fullmakt til 
klasseturskoordinator (Kristin) og leder (Karin) om å revidere 
retningslinjene og fremme saken for Driftsstyret 6. juni.  
 
 

 
 
 
Kristin utarbeider 
utkast til reviderte 
retningslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 

6 SUSNA v/Ivar  
Ivar orienterte om høringsprosessen som foregår nu med å gi innspill 
til utdanningsetatens skolebehovsplan for 2018-2026.  
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

Ivar tar initiativ til et møte med utdanningsetaten hvor det deltar 
representanter fra Fau’ene i skolekretsen. Formål er å drøfte løsning 
for 2018/2019. 
 
Høringssvaret vedlegges referatet. 
 

7 Statusoppdatering fra faste verv:  
 
Foreningen Nordberg skoles venner 
Det vil være stor utskiftning i styret for NSV. Leder Jørgen Kaurin 
slutter siden han ikke har barn på skolen lenger fra høsten. Ivar 
Bergland har erfaring fra Tåsen skoles venner og er villig til å påta seg 
vervet. FAU innstiller Ivar. 
 
Natteravnkoordinator 
Anne Kristine slutter siden hun ikke har barn på skolen lenger fra 
høsten. Det vil være en fordel om det er noen som fortsetter i FAU 
som allerede før sommeren ønsker å påta seg vervet.  
 
 
"Oslo KFU:  
• Neste stormøte er 15.11.2017 
 
 

 
 
Karin tar kontakt til 
Jørgen Kaurin og 
meddeler at FAU 
innstiller Ivar 
Bergland 
 
 
Tas opp på siste 
møte før 
sommeren 

 

8 Eventuelt  
Det er noe uklarhet om hvilke klasser som har valgt FAU representant til neste 
skoleår.  
 

 
Karin sender e-
post og spør. 

 

 


