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Møtereferat FAU-møte 7, 2020/21 

Mandag 14. juni 2021 på Teams 

Referent: Astri Åmellem Brøto 
 

Klasse Navn Til stede 
8A   Anett Andreassen X 
8B Frode Lillebakken X 
8C Kjetil Svangtun X 

8D Siv Herberg X 
8E Carola Rosseland (vara) X 
8F Anne Wangberg X 
9A Ingrid Elise Hoff X 
9B Bjarne Lie  
9C Bente Vangdal Espenes  
9D Trine Sagaas Rønningen  
9E Anne Sølvberg Breivik X 
9F Ingeborg Ågot Kjærnli X 
10A Ruth Lindefjeld  
10B Carina Nilstun X 
10C Lena Cappelen Endresen X 
10D Sandra Fosmo X 
10E Charlotte Sander X 
10F Astri Åmellem Brøto X 

   

 

 
1. Godkjenning av dagsorden 

 
Ingen kommentarer til innkallingen.  

 
2. 
 

Referat SUSNA-møte 

Hovedfokus for møtet var utkast til skolebehovsplan for 2022–2031 hvor SUSNA har 

utarbeidet en høringsuttalelse som skal oversendes Utdanningsetaten. Ut fra 

fødselstall for vårt område ser Nordberg skole ut til å være godt rustet 

kapasitetsmessig. Eventuelle innspill fra FAU-representantene til høringsuttalelsen 

sendes Frode Lillebakken. 

3. Status natteravn 



Vårens erfaringer rundt natteravnordningen viser at det er vanskelig å få foreldre til å 

stille opp. Det er viktig at formålet med natteravnordningen kommuniseres og at alle 

foreldre forstår viktigheten av å stille opp. I instruksen står det at klassekontakt 

fordeler foreldrene på de tre dagene, og det er nok den beste måten. Viktig at dette 

følges opp ved at man bekrefter oppmøte og bytter internt ved behov. 

 

Det er klassekontakten som skal organisere ravningen i sin klasse, men ettersom det 

har vist seg å være en litt tung øvelse, er det fint at også klassenes FAU-representanter 

bistår i arbeidet. 

 

Det er viktig med god kommunikasjonsflyt fra helg til helg rundt hva som skjer og hvor 

ungdommen samles. Det er også viktig at informasjon fra bydelens SALTO-koordinator 

kommer jevnlig slik at foreldre får kunnskap om hva som rører seg ute.  

 

Oppdatering etter samtale med natteravnsansvarlig Ruth Lindefjeld (som var 

fraværende) 

Listen over ravner fra skolestart og til høstferien er allerede fordelt. Tidsrommet skal 

dekkes av årets 9. trinn, altså neste års 10. trinn. Ruth sender egen e-post til 

representantene for 9. trinn med oppdaterte instrukser. Ruth vil være tilgjengelig for 

opplæring av den som tar over oppgaven i neste FAU. 

d4.  Evaluering av skoleåret  

Det har vært et annerledes år også for FAU. FAU har ikke behandlet noen store eller 

omfattende saker i året som har gått, og den fremste rollen har vært å være en god 

støttespiller for skolen i et krevende år. Foruten første møte i fjor høst har samtlige 

FAU-møter vært avholdt på Teams.  

 

5. Endring av vedtekter 

Kun språklige endringer i vedtektene for Nordberg FAU. Det kom ingen innsigelser, og 

vedtektene ble vedtatt.  

 

6. Endring av årshjulet 

To endringer er lagt til i årshjulet; for at FAU tidlig skal bli kjent med elevrådets arbeid 

har elevrådsbesøket blitt flyttet frem til første ordinære møte på høsten, i tillegg har 

julesang for elevene blitt lagt inn som fast punkt i desember. Det kom ingen 



innsigelser, og årshjulet ble vedtatt. 

 

7. Saker som neste års FAU bør arbeide med  

Skolegårdsoppgradering 

I forbindelse med nedleggingen av Nordberg skoles venner ble det satt i gang et 

prosjekt for å oppgradere skolegården med midlene foreningen hadde. Dette blir fulgt 

opp av forrige års FAU-leder, men arbeidet har stoppet opp i året som har gått. Neste 

års FAU-leder følger opp.  

 

Tillegg etter Driftsstyremøte 15.6 

Lærerne var veldig positive til dette. Skolegården på Nordberg hadde hatt godt av et 

mye større tilbud, og erfaringene fra i år har også vist hvor viktig det er for det sosiale.  

 

Kanskje kan FAU ta dette med seg videre, utover arbeidet som allerede er i gang. Man 

kan komme med innspill til skolen om ting som ikke er så kostbare, og man kan også 

søke midler fra f.eks. Sparebankstiftelsen som gir midler til prosjekter knyttet til unge: 

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger 

 

Natteravning og samarbeid med SALTO 

Det er ønskelig å få en tettere dialog og mer info fra SALTO. SALTO-koordinator er til 

stede på første FAU-møte om høsten, men det kan være fint med en fot i bakken 

senere på året også.  

 

Tilbakemeldinger fra lærerne 

Dette er et tema som har blitt diskutert av tidligere års FAU og handler om hvordan 

lærerne gir tilbakemeldinger til elevene. Det er ønskelig at foreldre skal kunne følge 

med på hvordan det går, og at lærerne også poster tilbakemeldinger på It´s learning-

kontoen til foreldrene. Det må være enkelt for foreldre å se hvordan elevene ligger an i 

fagene. Lærerne har tidligere sagt at de skal gjøre dette, men det er ikke slik i alle 

klasser. 

 

8. Eventuelt 



Hele 10. trinn skal på Tusenfryd tirsdag 15.6. Flere klasser på alle trinn har også vært på 

overnattingsturer i regi av foreldre den siste tiden. Det er hyggelig at elevene får noen 

fine opplevelser sammen på tampen av skoleåret, etter et år med begrensninger. 

 

FAU-leder takker alle representanter for innsatsen, og håper at noen representanter 

fra 8. og 9. trinn kan bli med neste skoleårs FAU-leder Ingrid Elise videre ett år til for å 

sikre kontinuitet i FAU-arbeidet.    

 


