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Tittel Møtenr. 
FAU møte 1516-04 

Møtedato Tid Sted 
2016-01-21 1900-2030 Nordberg skole 

Minutes by Dato sign 
Ørjan Teigen 10.02.2016 

Deltagere 
Klasse Navn Tilstede Meldt 

fravær 
Fravær 

8A Maya Troberg Djuve  X  

8B Rebecca Mathiesen  X  

8C Ivar Bergland X   

8D Mette Røhne X   

8E Dag Backer X   

8F Beate Bjørnskau Heimdal  X  

8G Karin Yan Kallevik X   

9A Ørjan Teigen X   

9B Cathrine Thalida Paulsen X   

9C Anne Kristine Uthaug X   

9D Jørgen Kaurin   X 

9E Camilla K. Mehl X   

9F Kristin Nordseth X   

9G Ragnfrid Kiplesund Brandt     

10A Riitta Hellman X   

10B Espen Frøyland X   

10C Anne Berit Nystad  X  

10D Dag Henrik Reikvam X   

10E Anne Elisabeth Kolseth X   

10F Alice Boyd X   

10G Gunnar K. Bentsen X   

     

 Hege S Borgersen X   

 Lise Byom-Nilsen (Assisterende rektor) X   
 

 

Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

    

1 Godkjenning av dagsorden 

Ingen merknader til dagsorden 

  

    

2  
Godkjenning av referat  

Referatet godkjent 

  

    

3 Orientering fra skolens ledelse Lise Byom-Nilsen 
 
Halvårsresultatter legges ut 22. januar. 
  
10. trinn fokuserer nå på eksamen til våren. Skolen prøver å dempe 
karakterpress blant avgangselevene. 10. trinn får nå veiledning på søking 
på videregående.  
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

 
Programmet ’Unge og rus’ er avsluttet men skolen starter eget program for 
8. trinn om samme tema. Det ble i den forbindelse avholdt foreldremøte 
den 20.1. hvor politiet var tilstede og informerte om sitt arbeid. Viktig å 
drøfte holdninger til rus og skape trygghet for å ta kontakt med hverandre.  
 
9. har hatt besøk av ruskonsulent, en del av Nordre Aker prosjektet. 
  
Skolens lærere har anledning til å delta på intern opplæring:  

- Gjøre gode vurderinger 
- ”Skriving i alle fag”  

 
Planlegging av neste skoleår er i gang. Det vil trolig bli 8 klasser i neste 8. 
trinn siden dette kullet er stort, og det må tas grep for at Nordberg skole 
ikke skal bli overbelastet. Det er besluttet at barneskolene skal være 
grunnlag for inntak. Elever utenfor skolekretsen vil ikke kunne regne med å 
få plass på Nordberg.  
 
Paviljongen (der 2 stk. 9. klasser sitter i dag) skal rives i 2017.  
 
Forslaget om å etablere mobilhotell har vakt interesse (journalister er 
interessert basert på sak i Nordre Aker Budstikke). Mobilhotell har ikke fått 
særlig støtte av elevrådet men støttes av lærerne.  
 
Vinterballet har også, som vanlig, fått oppmerksomhet i media pressen.  
 

4 Orientering fra driftsstyret 
 
Driftsstyret hadde møte tirsdag denne uken hvor 2 representanter fra 
elevrådet også stilte. 
 
Budsjett:  
Nordberg skole har blitt kuttet mest av osloskolene og fikk et driftsbudsjett 
på rundt 39 mNOK hvilket er 2,7 mNOK mindre enn 2015. Dette skyldes 
hovedsakelig endrede tildelingskriterier. Kuttet betyr at skolen må redusere 
antall undervisningstimer fra 25 timer til 24 timer pr. uke. Dette vil kun gå ut 
over ekstratilbud, dvs. noen valgfag. Reduksjonen anses ikke som 
dramatisk (de fleste osloskoler tilbyr normalt 23 undervisningstimer). Den 
gode økonomien til Nordberg Skole vil bli dårligere, men skolen har 
allerede gjort store investeringer (bl.a. i IT) slik at kuttene vil ikke påvirke 
driften i særlig grad det kommende år. Sett i perspektiv har Nordberg Skole 
13 flere årsverk i dag enn det den hadde i 2013, så skolen vil fortsatt kunne 
gi et godt tilbud.  
 
Skolebehovsplan 
Det pågår en prosess hvor utbygging av Nordberg skole vurderes. Hvis det 
treffes beslutning om ikke å utbygge Nordberg, må skolen høyst sannsynlig 
redusere antall elever til det skoen opprinnelig er dimensjonert for, 6 
klasser per trinn. Engebråten vil høyst sannsynlig ha kapasitet til å ta 
elever som skulle vært på Nordberg.  
 
Skolen og driftsstyret har ingen påvirkning på denne beslutning, det er 
UDA som treffer den. 
 
Strategisk Plan for skolen er ikke ferdig ennå – p.g.a. nytt dataverktøy og 
er følgelig ikke vedtatt. Det blir ekstraordinært møte i driftsstyret 28.1. 2016 
for å vedta Strategisk Plan samt valg av nestleder.  
  
FAU: 
Er det fornuftig å øke Nordberg Skole med en 8. klasse i 2016 for dernest å 
kutte inntaket i 2017? FAU ønsker å se nærmere på begrunnelsen for 
dette. FAU vil sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med konsekvensene 
av endring av skolegrensene. Denne gruppen tar utgangspunkt i 
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medlemmene i SUSNA, Jon Morten Mangersnes og Ivar Bergland. Leder 
av FAU følger saken tett og har dialog med skolens ledelse. Forslag om å 
involvere Skolegruppe E (områdesjef). Kristin Nordseth har ansvar her. 
 

4 Valg av vara til driftsstyret 01.01.2016 - 31.12.2017 

Leder av driftsstyret for perioden 01.01.2015 - 31.12.2016 er Hege S 
Borgersen. Vara til Hege er Arild Kaasa. 
 
Nestleder av driftsstyret for perioden 01.01.2016 - 31.12.2017 er Ivar 
Bergland. Vara til Ivar mangler. 
 
FAU møtet velger Karin Yan Kallevik som vara for Ivar Bergland.  
 

  

    

5 Informasjon om vinterballet 
Vinterballkommiteen v/ Camilla og Kristin 
 
Skolens arbeidsgruppe gjorde en bra jobb inkl. Anne Marit (skolens 
representant).  
 
Det var god stemning på festen! 
 
Det ble gjort grundig sjekk av alle festdeltagerne under ankomsten. Ekstra 
vakter var kalt inn til dette. Det var i år mange limo’er til tross for 
oppfordringer fra FAU om å droppe dette.  
 
Vinterballkommiteen ble overrasket over hvor mye jobb det var i forkant. 
Man savnet en konkret kjøreplan eller et erfaringsnotat/ retningslinjer. 
Neste vinterballkommite bør møte den gamle komiteen for 
erfaringsoverføring. Dette gjelder også innhenting av tilbud på utstyr. 
  
Kommentar fra skolens side:  
Utvelgelse av bordkavaler skapte noen vanskelige situasjoner for noen 
elever i forkant av festen. Skolen bruker fortsatt mye tid og ressurser på 
ballet. Kåringer er alltid et kritisk punkt på arrangementet og mange 
reagerer på at dette blir kleint og pinlig. Lærere måtte dette året ivareta 
elever som følte seg uthengt under kåringene. Elevene selv følte at 
kåringene hadde foregått på en god måte. Kan komiteen begrense noen av 
de uheldige delene av ballet? 
=> Erfaringsoverføring blir viktig neste år. 
 
Andre kommentarer/ forslag: 
Voksne må ta mer styring neste gang. Hvis FAU skal være arrangør av 
vinterballet må også FAU være med til å legge premissene og rammene 
for ballet.   
Kritisk gjennomgang av foreslått kjøreplan. 
Kanskje kurs i etikette? 
 
Vinterballkomitteen vil lage et erfaringsnotat som presenteres på FAU 
møte 17.3.2016. 

  

    

6 Statusoppdatering fra faste verv. 
 
Natteravning: intet nytt 
 
Foreningen Nordberg Skoles venner: Har fått bruksrett til konto og vil 
betale regninger for vinterballet.   
 
Oslo KFU, skolegruppe E: Har ikke vært møte ennå men vil ha møte i 
februar.  
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7 FAUs prosjekter  

v/Karin 

1. Kommunikasjon, informasjon, Facebook 

- Vil komme tilbake med en plan for arbeidet på de neste FAU 

møtene.  

 

2. Skolemiljøutvalget / Psykisk helse   

- Gruppen vil følge opp temamøtet fra i fjor og se på  nettmobbing, 

grensesetting og holdninger. Jobbe videre med mobilhotell. Per 

Christian og elevrådet inviteres til møte i prosjektgruppen. 

 

3. Elevundersøkelsen 

- Gruppen vil forberede oppfølgingspunkter fra elevundersøkelsen 

på FAU møtet i februar. 

 
 

  

    

    

8 Eventuelt 
Facebokgruppen ”Nordbergforeldrene” 
Mange utenfor gruppen får tilgang til innholdet på denne siden. Foreldre 
må derfor vise varsomhet når man deler informasjon med denne gruppen.  

  

 
 


