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Tittel Møtenr. 

FAU møte - konstituerende 1617-03 
Møtedato Tid Sted 

2016-11-15 1900-20:30 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 24.11.2016 
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  

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 Referat 

Referat fra møtet 25.10.2016 godkjent. 
 

 
 

 

    

3 Orientering fra skolens ledelse Lise Byom-Nilssen 

 

 Det ble orientert om resultatene fra nasjonale prøver. Lise presenterte 
resultatene og fortalte om hvordan skolen bruker det som et 
kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter, og hvordan 
resultatene brukes i oppfølgningen og tilrettelegging av undervisningen. 
Resultatene kan ses på www.skoleporten.no  
 

 Elevundersøkelsen gjennomføres i desember 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

http://www.skoleporten.no/
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

4 Vinterballet 2016717 

Vinterballkomiteen v/Hanne J orienterte om arbeidet med vinterballet. Det 

blir torsdag 5. januar 2017 på Sporten.  

Det har vært møte med elevene og vinterball komiteen jobber med å 

motivere elevene til å tenke nytt og annerledes om innholdet på vinterballet. 

Det er viktig at retningslinjene for vinterballet brukes til å legge føringer slik 

det ikke er nødvendig med diskusjoner i FAU eller i vinterballkomiteen om 

ting som er besluttet i retningslinjene. Hvis det oppleves at retningslinjene 

ikke er tydelige nok, må dette tas i FAU.  

Foreldre på 8. og 9. trinn er vakter – det kommer mer informasjon om dette 

til klassene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Status på 
neste FAU 
møte 

    

6 Prosjekt psykisk helse  
 

Gruppen som jobber med prosjekt psykisk helse la frem noen ideer fra 
deres første møte. Livsmestring kan være en bedre overskrift enn psykisk 
helse. FAU drøftet ideene og bad om at gruppen kommer tilbake til FAU 
med utkast til mandat og mål for arbeidet. Det er viktig at dette forankres i 
FAU – hva ønsker vi å oppnå med prosjektet.   
 

 Gruppen utarbeider mandat til neste møte  

 
 
Bent, Linda og 
Hanne S legger 
frem mandat på 
neste møte 
12.12.16 
 
 
 
 

 

    

7 SMU 

Det arbeides med å få til et møte. Skolens kontakt Hanne Bender 
Grønstad skulle ta kontakt etter møte med elevrådet 14.11.  
Anne Kari og Espen følger opp.  

Anne Kari 
orienterer på 
neste FAU  
 

 

    

8 Forberede en drøftingssak om mobilhotell 

Karen Klemetsen hadde undersøkt hvordan dette praktiseres på skoler det 
er helt eller delvis mobilhotell. Karen hadde funnet eksempler på små skoler 
som har mobilhotell hver dag, og en større skole hvor det var mobilfri hver 
mandag. Felles er at det er foreldredrevet.  
 
Etter drøfting var det enighet om at det må komme tydelige ønsker fra 
foreldre som ønsker å drive dette, evt. en forsøksordning – hvis det støttes 
av skolen og lærerne. I noen klasser har elevene lov å bruke telefonen til å 
høre musikk når de arbeider med oppgaver. Det er ikke oppfattelsen at 
lærerne ser mobilbruken som et problem.  
 
Vedtak: FAU har fått informasjon om noen erfaringer fra andre skoler 
gjennom Karens mini-research, FAU har drøftet fordeler og ulemper ved 
mobilhotell på flere møter, og konkluderer at temaet ikke behandles videre i 
dette FAU.  
 

  

    

8 Statusoppdatering fra faste verv 

 WEB-info: Oppfordring til spesielt 8. trinn om å bli medlem av FB 
gruppen 

 

 SUSNA: vedtaket fra UDE vedr. skoletilhørighet for ungdomsskolene er 
sendt til FAU representantene til orientering.  

 

 
FAU 
representanter 
8. trinn 

 

    

9 Eventuelt 

 
Karin informerte om at politiet ønsker å komme på et FAU møte for å fortelle 
om hvordan de ser utfordringene for ungdomsskoleelevene spesielt i 
relasjon til rus.  

 
 
Karin jobber 
med å finne 
tidspunkt 

 

 


