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Tittel Møtenr. 
FAU-møte nr 4 2017/18 4/2017/18 

Møtedato Tid Sted 
6. desember 2017 19-20.40 Nordberg skole 

Referent Dato sign 
Ingeborg Moe 15.06.2017 

Deltagere 
 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 
8A Elise Skjold Rønningen  X   

8B Torstein Strøm X   

8C Kristin Skogeng X   

8D Ingeborg Moe X   

8E Karl Hesstvedt X   

8F Tone Enden  X   

8G Ulf Berg X   

9A Alberte Ruud    X 

9B Ina Porsholt Jensen  X   

9C Fredrik Pryser  X  

9D Hanne Jonassen  X  

9E Eli Østberg Baardseth X   

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgaard X   

9H Lovise Sundsbø Schjerve X   

10A Nina Hofsli X   

10B Elsebeth Danielsen    X 

10C Ivar Bergland   X 

10D Hilde Mjøs  X   

10E Nina Thulin X   

10F Monica Weisz X   

10G Torunn Bjerve Eide X   

     

 
 

Saks 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

    
1 Godkjenning 

Ingen hadde innvendinger eller forslag  til innkallingen.  
 

Arnulf Røisgaard 
 

 

2 Bruk av foreldreveiledningsprogrammet ICDP  
FAU-representant Eli Baardseth  jobber til daglig med 
foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International 
Children Development Programme), et norskutviklet 
opplegg som brukes i ulike former i 40 land. Hun 

 
Eli Baardseth 
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orienterte om hva ICDP er og hvordan det kan være 
aktuelt for oss på Nordberg skole.  
Kort sagt kan det beskrives som et “førerkort for foreldre”. 
Det er bygget opp som et forebyggende program der 
foreldre snakker sammen og reflekterer rundt ulike sider 
ved foreldreskapet. Det handler om å vise at vi er glade i 
barnet vårt, gi ros og få til positiv grensesetting. For 
ungdomsforeldre vil det kunne være en arena for å snakke 
med andre foreldre om innetider, relasjonen til 
ungdommen, seksualiserende bildet osv.  Bare det å høre 
seg selv snakke om ungdommen sin i disse gruppene, 
kan være bevisstgjørende. Det er ikke nødvendigvis i 
utgangspunkt i spesielle problemer, men tar utgangspunkt 
i universelle problemstillinger.  
 
 
Programmet gjelder foreldre til barn fra 0 til 18 år. Det har 
først og fremst vært brukt i de østlige bydelen i Oslo, men 
er nå med i et prøveprosjekt i Nordre Aker.  
 
Eli anbefalte også nettstedet 
https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/, som Barne- og 
familiedirektoratet har laget. 
 
Hun minnet også om at bydelen vil arrangere 
foreldrekvelder om det å være tenåringsforeldre 24/3 (på 
Morellbakken skole), 27/3 (på Engebråten skole) og 19/4 
på Glasshuset.  
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Bruk av facebook-siden til Nordbergforeldrene  
 
Hvordan skal vi bruke facebook-siden vår - og hva kan vi 
legge ut? Et FAU-medlem fikk en kritisk kommentar da 
hun la ut at hun observerte fulle ungdommer på 
Tåsensenteret.  
 
FAU tok en diskusjon rundt dette og kom frem til det er 
greit å legge ut dette, så lenge det ikke inneholder 
identifiserende eller andre opplysninger som kan være 
problematiske. Det kan være nyttig for foreldre å få vite 
om.  
Først og fremst ønsker vi at siden brukes til å legge ut 
generell informasjon om ting som foregår i nærmiljøet. Vi 
ønsker at den fortsatt skal brukes til å informere om 
arrangementer, gode artikler eller rapporter o.l.  
Vi ønsker også at flere bruker den og kommer med innspill 
via den.  
 

 
Linda Thøring 
Øverberg 

 

https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/
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Facebook-siden er for foreldre til elever på Nordberg 
skole. Vi bør gjøre det klarere. I tillegg kan vi informere om 
hva den skal brukes til.  
 
 

4 STATUS FOR ARBEIDET I ARBEIDSGRUPPENE:  

Vi gjorde opp status for arbeidet i de ulike gruppene:  

Klassetur-gruppen: Mangler informasjon fra noen av 
10-klassene for å lage en oversikt over hvilke turer som er 
aktuelle. 

SMU (Skolemiljøutvalget). Har kun hatt ett møte. Der var 
det kun representanter for skole og foreldre. Ingen elever 
stilte. Derfor er det vanskelig å få fremdrift i utvalget.  

Sosiallæreren orienterte om at elevene i mindre grad enn 
før gir uttrykk for at de føler tilhørighet til skolen. Blant 
annet er det mer søppel rundt omkring. Elevene har meldt 
tilbake at de ønsker puter, bruk av gymsal etc for å skape 
bedre fysisk miljø. Til dette har de søkt om penger fra 
Elevorganisasjonen.  

Kommunikasjonsgruppen: Viser til punktet over om bruk 
av facebook-gruppen.  

Vinterballet: I rute. Invitasjoner enten sendt ut eller på vei 
ut i alle klasser. Gruppen har blitt enige om en kuvertpris 
på 550 kroner. Det forutsetter støtte fra Nordberg skoles 
venner, som de sender søknad til. Utover dette trengs en 
fotograf til slik at alle blir tatt bilde av på vei inn.  

Det vil snart bli sendt ut forespørsel om foreldrevakter på 
ballet.  

Skolegruppe E. Intet nytt å melde.  

SUSNA: Medlem ikke tilstede på dagens møte. Intet nytt 
meldt inn.  

Prosjektgruppen livsmestring: Vil spille inn temaer til 
foreldremøtene som bydelen arrangerer og vil sørge for at 
informasjon om møtene blir spredt.  

 

 

 
 
Hele FAU 
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 EVENTUELT:  

a) Ungdomsklubb på skolen/Glasshuset? Forelder 
spilte spørsmål om dette på hjemmesidene våre. Er 
det noe vi kan jobbe videre med? Dette har vært 
diskutert før og det er ulike meninger om behovet 
og i hvilken aldersgruppe det i så fall vil være mest 
aktuelt for. FAU-leder Arnulf og nestleder Nina 
sender forespørsel til Elevrådet og Glasshuset for å 
undersøke hvordan de ser på det, og kommer 
tilbake til dette på neste møte.  

b) Brev fra forelder om det pedagogiske opplegget 
ved Nordberg skole. En forelder i 8E har kommet 
med innspill til spørsmål til skolen spesielt 
angående dybdelæring, tverrfaglig arbeid og 
hvorvidt Nordberg har vurdert Engebråten-modellen 
for matematikk-undervisning. Engebråten skole 
skal ha veldig gode resultater. FAU er enig i at vi 
kan ta opp disse spørsmålene med skolens 
ledelse. Kalle Hesstvedt vil formulere spørsmålene 
som kan sendes til ledelsen foran neste FAU-møte.  

c) Budsjettkutt i Oslo-skolen: Ivar Bergland, som 
ikke kunne komme på dagens møte, har vært i 
driftsstyremøte om dette og sendt rapport: 
Regnskapsprognosen tyder på at Nordberg skole 
og vil gå i null og likevel ha råd til å kjøpe de 
planlagte pc-ene. Budsjettkuttene ser ut til å ramme 
barneskolene i området mer enn ungdomsskolene.  

  

 


