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Tittel Møtenr. 

FAU møte - konstituerende 1617-02 
Møtedato Tid Sted 

2015-10-25 1900-2100 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Ragnhild Aalstad 01.11.2016 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Øivin Onarheim X   

8B Hanne R. Schold 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  

     

     

 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 konstituerende møte godkjent. 
Nye rutiner for referat ble vedtatt. Det betyr at referatet utarbeides så rask 
som mulig etter FAU møtet og sendes til FAU representantene og 
representanten fra skolens ledelse for innspill og kommentarer. Etter fristen 
er referatet godkjent og kan sendes til klassene og legges på nett. 

 
 
Karin + 
Ragnhild 
(referent) 

 

    
3 Orientering fra skolens ledelse Lise Byom -Nilssen  

 
Foreldresamtaler 
Det legges opp til ny «metodikk» vedr forberedelser og mål. Dette vil fremgå 
av innkalling til møtene. 
 
Utviklingstema skolen jobber med: 
«Vurdering for læring» 
• Skolen jobber med å justere metode for tilbakemelding til elevene, i tråd 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

med forskningsbaserte funn. Sentralt i dette er forholdet mellom 
tallkarakter og kvalitative tilbakemeldinger. 

• Det vil bli gitt færre tallkarakterer i løpet av året. FAU ser både fordeler 
og ulemper med det – det er viktig at elevene vet hvor de står og at en 
karakter ikke oppleves som et lyn fra en klar himmel.  

• FAU anbefaler at skolens ledelse utarbeider skriv til alle foreldre vedr 
dette. Orientering har hittil vært varierende avhengig av lærer. 

• FAU inntar en aktiv rolle mht å fange opp og videreformidle foreldres 
syn på den justerte metodikken 
 

Ulike læringsstrategier 
• Elevene gis innføring i ulike læringsstrategier og  skal på basis av sin 

kjennskap til disse, velge strategier som passer for dem i ulike fag. 
Oversikt over læringsstrategiene skal henges opp i alle klasserom.. 

Bedring av skriveaktivitet – kompetanseheving på leder/lærernivå 
IKT: Bruke læringsplattformen i kommunikasjon med og oppfølging av 
elevene 
 
Prosjekt livsmestring:  
• Alle elever skal lage egne planer for livsmestring i UDE-timene, kyttet til 

ivaretakelse av psykisk helse. FAUs arbeidsgruppe om psykisk helse 
koples til bl.a. dette (se egen sak under) 

• Kronikk vedr Glasshuset. Alle i FAU fikk utdelt artikkel om Glassshuset 
som har vært sendt Nordre Aker Budstikke. Alle oppfordres til å gjøre 
denne kjent, via Facebook mm. 

 

 
Alle FAU 
representanter 
bidrar til å 
informere om 
dette i klassene 
og tar imot 
innspill. Vi 
koordinerer det 
med skolens 
info brev.  
 

    
4 Retningslinjer og håndbok k lassetur  

 
Saken utsettes til desember eller januar møtet  

 
Kristin 
Nordseth 

 
 
 
 

    
5 Vinterballet 2016717  

Orientering fra komiteen: 

• Oppstartsmøte i komiteen er avholdt. Leder er valgt – Lill Ø Nermoen. 
• Det er satt plan for tidspunkt, sted samt aktiviteter og tiltak. 
• Komiteen skal ha møte med representanter fra 10. klasse. 
• Det foreligger to dokumenter til bruk i organiseringen, som ble 

utarbeidet av tidligere FAU: 
- Håndbok/retningslinjer for vinterball - omforent med 

skolens ledelse og driftsstyre 
- Avtale mellom FAU og skolens ledelse  

 
Videre orientering vil bli gitt på kommende FAU-møte(r). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Status på 
neste FAU 
møte 

    
6 Prosjekt psykisk helse og SMU  

 
• Tidligere har FAU vedtatt at man skal se arbeidet med psykisk helse i 

sammenheng med arbeidet opp mot SMU (skolemiljøutvalget).  
FAU går nå bort fra dette, da skolens SMU ikke fungerer optimalt. I 
stedet etableres egen gruppe for psykisk helse med eget mandat og 
mål for arbeidet. Gruppen kopler seg opp mot skolens arbeid på 
området. 

• Deltakere: Bent C Braskerud, Linda Øverberg og Hanne Schjold.  
• Braskerud kontakter skolens ledelse vedr oppkopling til skolens arbeid 

med livsmestring. 
• Gruppen utarbeider til neste møte mandat for gruppens arbeid 
 
• FAUs SMU-kontakt kontakter skolens ledelse – evt i samråd med 

elevrådet – mht hvordan få til et velfungerende SMU. SMU er et 
lovpålagt organ som alle skoler skal ha (se www.fug.no). Hanne 
Grønbeg er skolens nye ansvarlige for dette (tatt over fra Per Christian) 

FAU hører gjerne om skoler hvor SMU fungere bra, for erfaringsoverføring. 
Kristin Nordseth undersøker i Oslo KFU om det er skoler vi kan få 
erfaringsutveksling med.  

 
 
 
 
Bent Braskerud 
innkaller til 
oppstarsmøte + 
utkast til 
mandat 
 
 
 
 
Espen Moen 
 
 
 
Kristin 
Nordseth 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
7 Forberede en drøftingssak om mobilhotell  

Vedtak:  
Før FAU går videre og tar stilling til bruk av mobilhotell bør flg avklares: 
• Hva er mobilhotell og hva slags erfaringer finnes 
• Hva er skoleledelsens holdning og hvordan vil skoleledelsen forholde 

seg til FAUs  evt innspill og arbeid på dette området 
• Hva er elevenes holdning 
• Hva er foreldremajoritetens holdning 
Karen Klemetsen utarbeider et underlag for å forstå hva dette er og hva vi 
evt fremlegger for foreldre og skoleledelse. Underlaget fremlegges på et 
senere FAU-møte, og FAU drøfter om man vil jobbe for en forsøksordning, 
kombinert med forbedring av for eksempel utemiljø. Det 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Karen 
Klemetsen  

 

    
8 Øvrige prosjekter som FAU ønsker å jobbe med i 2016 /17 

Aktuelle tema: Rus, nettmobbing, IKT 
Skolens ledelse har formidlet at de gjerne ser at FAU arrangerer kveldsmøte 
om rus, som tidligere også har vært gjort.  
Vedtak: Eventuelt arbeid på disse temaområdene koples til den etablerte 
gruppen vedr psykisk helse, og koples opp mot skolens arbeid om 
livsmestring. 

  

    
9 SUSNA og skoletilhørighet  

FAUs representanter har fått tilsendt SUSNAs høringsuttalelser vedr 
skoletilhørighet, ingen kommentarer som rokke ved dette. 

 
 
 
 

 

    
10 Statusoppdatering fra faste verv  

• WEB-info: Gruppen har overtatt formelt fra de som hadde ansvaret 
tidligere 

• Oslo KFU: Kristin Nordseth: Møte skal avholdes 23.11. Vara må stille, 
Nordseth sender informasjon. Se også Webside om Oslo KFU  

 
 

 

    
11 Eventuelt  

Klasselistene – vanskelig tilgjengelig:  
• Det har tatt lang tid for FAU å få tilgang til navn på klassenes FAU-

kontakter. Ivar tar dette opp i Driftsstyret – det ligger i bestemmelser 
rundt skolens forpliktelser i opplæringsloven. 

• Det er foreldrekontaktene som må lage oversikter, skolen har ikke 
tillatelse til å sammenstille informasjon på den måten. 

 

 
 
Ivar Bergland 

 

 


