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1 (3) 
 

Tittel Møtenr. 
FAU møte 1516-06 

Møtedato Tid Sted 
2016-03-17 1900-2030 Nordberg skole 

Minutes by Dato sign 
Dag Henrik Reikvam 18.03.2016 

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 Vibeke Christiansen ( for 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    X 

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   
 Jan Heidel (Rektor) x   

 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
1 Godkjenning av dagsorden 

Ingen anmerkninger til dagsordenen. 

  

    
2  

Godkjenning av referat fra møtet 18.02.2016 

Referatet godkjent. 

  

    
3 Orientering fra Elevrådet  

v/ elevrådsleder Pauline Zigrand Hoven 
 
Utgikk grunnet meldt forfall fra elevrådsleder Hoven 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

4 Orientering fra skolens ledelse v/ rektor Jan Heidel  
- Skolebehovsplan (info også sammen med SUSNA): 
Fra høsten 2016 vil det bli tatt inn elever til 8 klasser i 8. trinn. 
Elever som er bosatt utenfor veiledende inntaksområde, vil ikke få 
plass på Nordberg. Det er likevel 8 elever overtallige, men 
erfaringsmessig vil noen søke seg til andre skoler. Dersom det likevel 
blir overtallighet vil rektor avslå plass til elever som er bosatt nærmest 
grensen til det veiledende inntaksområdet. 
 
Elever som har fått plass på Nordberg skole i 8. trinn, vil fullføre 
ungdomskolen på Nordberg. 
 
Paviljongen skal rives til skolestart 2017. Nordberg skole vil da ha 
rommangel. Det sonderes på mulighetene for å leie rom av Kringsjå 
skole. 
 
Utdanningsetaten holder på å utarbeide ny 10-årsplan (2016-26) for 
skolene i bydelen. Det inkluderer å endre grensene for 
ungdomsskoletilhørighet for elever fra Tåsen og Korsvoll (men ikke 
Kringsjå) og planer for ny ungdomsskole på Blindern/Sogn og 
Voldsløkka 
 
Se også sak 5. 
 
- Strategisk plan 
Driftsstyret har vedtatt ny strategisk plan:  
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/strategisk-plan.pdf 
 
Rektor redegjorde for hovedtrekkene i planen. Fokus på faglig 
kunnskap og mobbing. FAU tok opp med rektor at det er viktigere 
hvilke tiltak man setter inn når mobbing forekommer, framfor at den 
registrerte mobbeforekomsten var null, hva skolen gjør i tilfeller der 
elever føler seg mobbet av lærer og foreldrenes ansvar for å motvirke 
mobbing. 
 
- Beredskap og øvelser: 
Rektor redegjorde for at skolens ledelse er i møter med skoleledere i 
Oslo og politiet om beredskapstiltak. Skolens ansatte har øvelser i 
krisehåndtering. 
 
Det er etablert sms-varsling til foreldre på linje med det andre skoler 
har. 

 

  

5 Skolegrenser/skoletilhørighet  
 
UDE har invitert representanter fra SUSNA (Samarbeidsutvalget for 
skolene i Nordre Aker) til å delta i møtet om skolebehovsplan. 
UDE har sendt et brev om opptak 2016 (vedlagt) 
 
Se sak 4. SUSNA supplerte med følgende informasjon fra møte med UDE: 
Det forhandles med Kringsjå skole om leie av klasserom. 
 
UDE utreder planer for dagens underdekning av skoleplasser, skal vedtas i 
2017:  

Per i dag behov for 8-9 klasser i Nordberg skoles i inntaksområde.  
Fra 2017 skal opptaket på Nordberg skole reduseres til 6 klasser 
på hvert trinn. 
Øvrige elever overføres til Engebråten. 
Paviljongen på Engebråten fjernes i 2020, behov for ny skole i 
bydelen, utredes Voldsløkka og Blindern/Sogn 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

SUSNA er tilfreds med dialogen med UDE, foregår i åpne fora. Ikke 
hensiktsmessig med skjult lobby-virksomhet. 
 
 

    
6 Statusoppdatering fra faste verv.  

 
Foreningen Nordberg skoles venner – valg av ny representant fra 8. 
eller 9. trinn 

FAU-representantene på 8. og 9. trinn fikk i oppgave å rekruttere 
en ny representant. Trenge ikke sitte i FAU 

 
Natteravnkoordinator 

Ingen informasjon 
  
Oslo KFU, skolegruppe E 

Ingen informasjon 
  

Driftsstyret 
Vedtatt ny strategisk plan for skolen. Se også sak 4. 
Skal ta opp manglende system for å registrere innmeldte 
avvikssaker. 

 

 
 
 
 
Repr. fra 
8. og 9. 
trinn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hege S. 
Borgersen 

 
 
 
 
Neste 
FAU-
møte 

    
7 FAUs prosjekter  

 
1. skolemiljøutvalget (SMU)/prosjektgruppen psykisk helse: 

Elevådet ønsker seg skolefruktordning. 
2. elevundersøkelsen 

Prosjektgruppe fornøyd med ny strategisk plan og mener 
denne følger opp resultatene i elevundersøkelsen. 

3. kommunikasjon og informasjon/FB 
Atten av 20 administratorer på FB-gruppen Nordbergforeldre 
er blitt strøket. Det vurderes ytterligere tiltak for å rense ut 
medlemmer av gruppen som ikke er foreldre av elever på 
Nordberg skole. 
 
Skolen viser imøtekommenhet for å rigge hjemmesiden for at 
FAU kan bruke den som informasjonskanal.  

 

  

    
8 Eventuelt  

  Ingen saker 
  

 
 
 
 


