
 

 

 

 

Referat 

FAU-møte 5.2.2018 ved Nordberg skole 

Tilstede: 

8B Torstein Strøm  

8C Kristin Skogeng  

8E Kalle Hesstvedt  

8F Tone Enden  

8G Ulf Berg 

9A Øyvor Umber  

9B Ina Porsholt Jensen  

9D Hanne Jonassen  

9F Linda Øvreberg  

9G Arnulf Røisgård  

10A Nina Hofsli  

10B Elsebeth Danielsen  

10C Ivar Bergland  

10D Hilde Mjøs  

10E Nina Thulin  

10G Torunn Bjerve Eide  

 

 

Sak 1. Innkallingen godkjent 

Sak 2. Det meldes at den skolens mattekoordinator ikke kan møte for å gi orienteringen skolens 
matteundervisning som oppsatt. Utsettes. 

Sak 3. FAU etterspør saker å jobbe med fremover. Det oppfordres til å ta opp saker, og til å melde 
dette videre til klassene. 

 



 

 

Sak 4. Orientering fra gruppene:  

Skoleturgruppa - med diskusjon: Gruppa jobber med å innhente reiserapporter, dagsturopplegg og 
andre erfaringer fra årets klasseturer. Det har vært noe trådt med innrapportering fra enkelte av 
klassene. Dette vil sammenfattes og legges ut på skolens internettsider. Målet er at fremtidige 
klasser med aktiv bruk av en slik erfaringspool skal kunne bruke mindre tid på diskusjoner, 
planlegging og organisering rundt turmål, dugnad osv.  

Deretter gikk det mye tid med til å diskutere ulike sider ved skoleturene. Mange av foreldrene hadde 
innspill, og mange ulike aspekter ved skoleturorganisering ble frembragt. Det ble en bred diskusjon, 
hvor engasjementet reflekterte et vidt spekter av erfaringer, og ulike holdninger. Mye kan brukes til 
innspill videre. Diskusjonstemaene kretset rundt: Reisemål – utland versus Norge, organiseringen 
rundt inntjening, pristak, grad av elevmedvirkning, bruken av Fredsreiser/Kilroy versus rimeligere 
alternativer, graden av-, og sikring av faglig innhold, dugnad -typer, foreldrebetaling, retningslinjer, 
tidspunkter på året for turene, forventninger hos elever mm.  

Link til retningslinjer for skoleturer: https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/reviderte- 
retningslinjer-for- klasseturer-ved-nordberg-skole- vedtatt-06062017.docx.pdf. 

 

SMU – skolemiljøutvalget: SMU skal jobbe med tiltak som skal bygge opp om eierskap og trivsel på 
skolen. Det er et uttalt mål at elevene skal bli hørt og at de skal bli stolte av skolen sin.  

 

Skolegruppe E: Fau-representanter oppfordres til å møte på neste møte i skolegruppe E på Ris skole 
13.2. Det påpekes at interessante saker tas opp, men at sakslisten bør sjekkes i forkant- da møtene er 
felles for barne- og ungdomsskolen. Ikke alle saker er like relevante.  

 

Nordberg skoles venner: Pengene som disponeres av Nordberg skoles venner kommer fra leie av 
elevskapene som elevene betaler for. Disse pengene skal brukes på saker som gavner elevene. Det er 
pt penger til disposisjon på konto, og her kan det søkes om midler fra både elever, skolen, og fra FAU 
til Fau-drevne tiltak som foredrag oa. Tidligere har midlene i all hovedsak vært brukt på innkjøp og 
reparasjon av skap, og det har vært gitt til foreldreforedrag. Det ble foreslått å utarbeide en liste over 
konkrete tiltak som det kan søkes om midler til, for å synliggjøre mulighetene og gjøre det lettere 
tilgjengelig å søke om midler.  

Ny leder skal velges, noe som gjøres formelt i et FAU-møte. Ny leder bør sitte i minst ett år.  

 

Saker til neste møte: 

● Utsatt sak: Orientering om matteundervisningen fra rektor og fra mattekoordinator. 
● Dugnadsdiskusjon om dorullsalg ol. 
● Status klassetur. Innhenting av erfaringer. 

 



Referat ved Nina Hofsli 


