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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1617-07 
Møtedato Tid Sted 

2017-06-12 1900-20:40 Nordberg skole, Glasshuset 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 15.06.2017 
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   

8D Paal Holter (klassekontakt) X   

8D Anne Jorunn Aas (FAU vara) X   

8E Eli Østberg Baardseth X   

8E Randi Haakenaasen X   

8F Linda Thøring Øverberg X   

8G Bent Christen Braskerud X   

8H Karen Klemetsen X   

8H Lovise Sundsbø Schjerve (klassekontakt) X   

9A Nina E. Hofsli X   

9A Jørn Grotnes (klassekontakt) X   

9B Are Salomonsen   X 

9C Ivar Bergland X   

9D Mette Røhne X   

9D Hilde Mjøs (FAU 2017/18) X   

9E Espen Moen X   

9F Carl Jacob Sommerfelt  X  

9F Tone Skåre (klassekontakt) 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 

     

 Jan Heidel (rektor) X   

 Lise Byom-Nilssen (ass. rektor) X   
 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
1 Orienteringer  fra FAU leder v/Karin  

Alle FAU representanter bes sende navn og epost adresse på den 
som er valgt som ny FAU representant – og gjerne klassekontakt – til 
Karin så raskt som mulig og før sommeren. 
 

Alle FAU 
representanter 
 

23.06 

2 Orienteringe r fra leder Driftsstyret v/Ivar  
På driftsstyremøtet 6. juni ble det behandlet to FAU saker: revidering 
av retningslinjene for klasseturer og revideringer av retningslinjene for 
skoleballet. Begge sakene fikk tilslutning og retningslinjene er med 
dette vedtatt endret. 

 
 
Karin sørger for 
oppdatering på 
nettsiden 
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Valg av natteravnkoordinator for 2017/2018  
Tusen takk til Anne Kristine som har gjort en veldig bra jobb som 
natteravnkoordinator. Anne Jorunn Aas (8D)  ble valgt til 
natteravnkoordinator for skoleåret 2017/2018. Anne Jorunn er vara for 
Hanne J som fortsetter som FAU representant – Hanne får derfor 
ansvar for å holde god kontakt til Anne Jorunn, og for å orientere FAU 
om natteravnssaker 
 
 

 
Hanne J 
representerer 
natteravn-
koordinatoren i 
FAU til neste 
skoleår 

 

4 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 er skrevet en oppsummering fra møtet som er vedlagt referatet. 
Alle FAU representanter og klassekontakter oppfordres til å 
videreformidle budskapene fra møtet til klassene sine.  

 
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 
• Bidra til inkludering – å være med på arrangementer og bursdager 

er like viktig når man går i 8. 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. 
Disse ligger på skolens nettside. 

• Sette grenser for spilling og sosiale medier – bidra til pauser fra 
presse fra sosiale medier 

 

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 og Salto koordinatoren.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle FAU 
representanter og 
klassekontakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin og Ivar 
foreslår samarbeid 
for et nytt FAU når 
dette konstitueres i 
september 2017 

 

 


