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Tittel Møtenr. 

FAU møte - konstituerende 1617-01 
Møtedato Tid Sted 

2015-09-26 1900-2100 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Karin Yan Kallevik 29.09.2016 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Øivind 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   

     

8A Alberte Ruud (vara) X   

9A Jørn Grotnes (vara) X   

     

 Jan Heidel (rektor) X   
 

 
Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

    
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Ingen merknader til innkalling eller dagsorden 

  

    
2 Orientering fra skolens ledelse Jan Heidel  

 
8 klasser på 8. trinn. Paviljongene er revet og i stedet har man fått 3 
klasserom på kringsjå skole. Der er 3 9. klasser. Et naturfagrom er gjort om 
til klasserom. Det vil bli skulpturpark nederst der hvor paviljongen stod.  
 
Det bygge flere studentboliger på Kringsjå – tett ved skolen, 
parkeringsplassen ved Kiwi. Det betyr anleggstrafikk og gjennomgangen fra 
skolen til parkeringsplassen stenges. 
 
Rus 
9. trinn er typisk det året hvor en del tester både alkohol og røyk. Foreldre 
må bry seg. 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

Rektor minner om at det naturligvis ikke er lov å verken røyke eller snuse på 
skolens område.  
 
Nasjonale prøver er gjennomført – primære fokus er kartlegging. 
 
Nettmobbing finnes men veldig vanskelig å kartlegge eller oppdage. Rektor 
oppfordrer foreldre til å bry seg – mange ungdommer er på mobilen mange 
timer ila dagen og kvelden/natten. Det har blitt litt for vanlig med 
underliggende mobbing på nett slik foreldre må følge med på barns bruk av 
sosiale medier. 
 

    
3 Klassetur  

Det ble i 2014 utarbeidet retningslinjer og håndbok for klassetur. Dette ble 
gjort i FAU regi og vedtatt i driftsstyret. Det er en veldig godt verktøy og hjelp 
til både de som skal organisere klassetur og for rektor som kan vise til 
retningslinjene hvis noe skulle misforstås.  
 
Klasseturene foregår i skoletiden (opp til 3 dager) og skolens 
ordensreglement gjelder (og forsikring). Det har vært en episode hvor 
skolens ordensreglement ikke ble overholdt, og rektor understreket 
viktigheten av at foreldre bidrar til at skolens ordensreglement overholdes på 
turene.  
 
Dette betyr blant annet at eventuelt rusbruk (for eksempel alkohol) medfører 
hjemsendelse på foreldrenes regning. Noen klasser har en «kontrakt» om 
foreldrene underskriver og der står at ungdommene sendes hjem på 
foreldrenes regning hvis ordensreglene brytes. Dette må tydeliggjøres i 
retningslinjene og håndboken – og det må være enkelt å finne frem skolens 
ordensregler. 
 
Kristin Nordseth var leder av FAU i 2014 og var involvert ganske mye i 
utarbeidelse av retningslinjen og håndboken. Kristin vil ta en arbeidsøkt for å 
tydeliggjøre skolens ordensreglement og konsekvenser av brudd, samt 
undersøke om bruken av kontrakt kan legges til grunn for alle foreldre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin 
Nordseth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status på 
neste FAU 
møte  

    
4 Informasjon om FAU arbeidet 2015/16  

Foruten de faste vervene, jobbet FAU i fjor med å få etablert SMU. Det ble 
satt i gang en prosjektgruppe og det ble jobbet ganske mye med det. Det ble 
tross det ikke gjennomført et SMU møte i fjor – det er en anbefaling fra FAU 
2015/16 at dette FAU tar opp tråden og får etablert SMU.  

Mobilhotell og utemiljø. FAU drøftet i flere omganger mobilbruken og skolen 
drøftet en ordning med type mobilhotell med elevrådet. Det var ikke 
tilslutning til en slik løsning. Det FAU synes er viktig er at det kombineres 
med noen positivt som for eksempel å gjøre noe med utemiljøet og legge til 
rette for mer fysisk aktivitet.  

FAU 2015/16 utarbeidet retningslinjer for vinterballet. Vinterballet er et FAU 
arrangement men det ble opplevd slik at FAU bare skulle står for den 
praktiske gjennomføring, og ikke innhold. Vi ønsker å ta mer regien på 
innholdet og har blant annet gjennomført at det i utgangspunktet ikke blir lov 
med limousin og aktivitetene som elevene planlegger skal godkjennes av 
FAU. Prosjektleder for vinterballkomiteen, Kristin Nordseth, kaller dette års 
vinterballkomite inn til et oppstartsmøte i uke 42. 

FAU utpekte en liten arbeidsgruppe som gikk gjennom elevundersøkelse for 
å se på utviklingstrekk. Gruppen fant ikke områder i elevundersøkelsen som 
FAU spesifikt burde ta tak i.  

Leder ønsket å videreføre ideen med arbeidsutvalg (AU). AU består av 
leder, nestleder og leder av driftsstyret. AU møtes før vert FAU møte for å 
koordinere seg og informere hverandre 

 
 
SMU gruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin 
Nordseth 
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Saks nr . Sak Ansvarlig  Frist  

 

5 Forslag til  tema/prosjektene som skal gjennomføres i FAU i 2016 /2017 
 
Psykiske helse – ses i sammenheng med SMU. Evt samarbeide med andre 
skoler? 
 
Andre temaer; rus, nettmobbing, IKT-plattformen 
 
Mobilhotell og utemiljø ønske satt på dagsordenen for drøfting – herunder 
drøfting av om FAU skal ha eller har en rolle. Erfaringer fra andre skoler? 
 

 
 
Bent 
Braskerud 
innkaller til 
oppstarsmøte 

 

6 Orientering om vervene  
Leder og tidligere ansvarlige for de ulike vervene orienterte om vervene. 
 

  

7 Valg til vernene  
Valg til alle verv ble gjennomført. En oversikt er vedlagt.  

  

8 Høring skoletilhøri ghet  
Forslag fra leder om at SUSNA koordinerer og skriver høringssvar fra 
skolene i Nordre Aker. Noen skoler vil i tillegg skrive egne høringssvar. FAUs 
representant i SUSNA, Ivar Bergland, sørger for å informere FAU via epost 
når det foreligger et høringssvar fra SUSNA. De FAU representantene som 
ønsker å være involvert i arbeidet med høringssvaret, tar kontakt til Ivar i 
løpet av en uke. 

 
 
 
Ivar Bergland 

 

9 Innspill til møteplan for skoleåret 2016/2017  
Det var flest som ønsket tirsdager. Vi forsøker med tirsdager og noen 
mandager.  
Leder lager møteplan som sendes med referatet 

 
Karin Yan 
Kallevik 

 

10 Oppdatering av kontaktinformasjon  
Liste med kontaktinformasjon gikk rundt for oppdatering. Kontaktinfo sendes 
til FAU representantene så fort som mulig slik alle kan komme i gang med 
jobben.  

  

11 Eventuelt  
Ingen saker 

  

 


