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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1617-04 
Møtedato Tid Sted 

2016-12-12 1900-20:30 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 22.12.2016 
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   

8 H Lovise S Schjerve (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. Møteplan for våre vedtatt 

  

2 Orienteringssaker fra skolens ledelse ved FAU-leder (sykdomsforfall fra 
assisterende rektor) 
 

 Ikke kommet budsjett for 2017 enda 

 Problem med mye skade på PCer, skyldes bl.a. utforming av 
oppbevaringsskapene – som det dessverre ikke er midler til å endre 

 Skolen vurderer foreldrekurs i it’s learning, ønsker innspill til form: 

 Nettbasert kurs – ikke nødvendig å samles 

 Kunne tas opp i forbindelse med foreldremøter 

 Det har vært bekymring ift trygg skolevei med det pågående byggeri ved 
Kiwi. Byggherren har jobbet med saken og iverksatt tiltak for tryggere 
skolevei. 

 Resultatene fra nasjonale prøver svært positive – skolen ligger som nr 2 i 
landet – god progresjon fra 8.-9. trinn. 

  

3 Orienteringer fra leder FAU og Driftsstyret  

 Budsjettprosess pågår i bydelen. Andre tilbud tilsvarende Glasshuset 
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

(Abelloftet og Trikkestallen), har økonomiske behov som innebærer at 
man kan måtte dele på knappe midler. Foreldrerepresentanter oppfordres 
til å stille på møte i bydelsutvalget torsdag 15.12. Det postes informasjon 
om dette på FB siden. 

 Ekstra-matte: Slutt på tilbudet – primært pga økonomi, men også tvil om 
effekt 

Kristin deltar 
 
Lill sørger for info 
på FB 

4 Vinterballet 2016/17 v/vinterballkomiteen 

Orientering fra vinterballkomiteen om arbeidet med årets vinterball  

 Lokaler, mat mm er på plass. 

 Behøver bistand til vakter fra foreldre 8.+9. trinn, og til servering (8. og 9. 
klassinger) 

 Retningslinjene skal følges. Viktigste områder er trekking av kavaler og 
kåringer. FAUs representanter i vinterballkomiteen følger opp dette.  

 FAU vil gjennomføre en evaluering på første møte etter ballet, bl.a. med 
tanke på om det skal omgjøres til «fest» fremfor «ball» i det videre. 

 10. klasses foreldrekontakter må være i beredskap med tanke på kontakt 
mot klassen vedr forberedelse til ballet. De blir evt kontaktet av 
vinterballkomiteen ang detaljer 

 
Alle FAU 
representanter for 
8.+9. trinn må 
skaffe 2 vakter. 
 
Karin skriver mail til 
komiteen om at 
trekking som har 
skjedd annulleres. 

 

5 Prosjekt psykisk helse v/Bent 

Utkast til mandat for prosjektet (vedlagt) – drøfting og innspill:  

 Bra med de konkrete aktivitetene, kombinert med overordnede 
formuleringer 

 Burde i større grad tydeliggjøre grensesnitt mot SMU – som er et 
lovpålagt organ fra skolens side. Anbefaler å liste opp deres ansvar. 

 Kunne være nyttig å kople arbeidet til (gjerne en konkret 
aktivitet/arrangement tilknyttet) Glasshuset – som er et viktig lavterskel 
tilbud mtp trygghet, skoletrivsel, sentrale momenter for å ivareta psykisk 
helse. 

 Evt kople arbeidet opp mot helsesøsters arbeid. 

 Stress også et tema som kan håndteres videre 
 

Vedtak:  

 Gruppen bearbeider innspillene videre og konkretiserer aktiviteter for 
kommende halvår. Tar gjerne imot konkrete innspill pr mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne S, Bent og 
Linda følger opp 
vedtaket 

 

6 SMU (skolemiljøutvalget) v/Hanne og Anne Kari 

Kort orientering 

 Har vært avholdt møte, men referat ikke utsendt. 
Saker som ble behandlet: Om SMUs rolle, at det kunne være fint med 
noen vennegrupper – matlaging, skigruppe el.l., at det forekommer 
søppel i gangene som bør tas tak i, behov for økt nettvett – som følge av 
uønsket spredning av bilder, at miljøet rundt dusjing kunne være 
uheldig/spesiell (ikke spesielt tilknyttet billedspredning) – noe skolen ville 
se på generelt, 

 
 
Espen følger opp 

 

7 Statusoppdatering fra faste verv: 

 Natteravnkoordinator: 
Går sin gang, 8 trinn er kjempeflinke. Ekstra fokus nå, enkelte føler 
kanskje det er for mange natteravne men det stemmer ikke – ofte skjer 
det ikke så mye men kanskje det skyldes nettopp at de er ute. 

  

8 Eventuelt 

Innspill fra FAU til skolen:  
Noen foreldre og elever opplever at informasjon om fagdag/tentamen kommer 
med kort varsel. Skolen (og den enkelte lærer) bør legge ut informasjon om 
fagdager/tentamener i god tid. 

  

 


