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Tittel Møtenr. 
FAU-møte nr. 9 2017/18 9/2017/18 

Møtedato Tid Sted 
8.5.2018 19-20.35 Nordberg skole 
Referent Dato sign 

Ingeborg Moe  
Deltagere 
 

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

8B Lone Bidstrup (vara)   X 

8C Kristin Skogeng X   

8D Ingeborg Moe X   

8E Karl Hesstvedt  X  

8F Tone Enden  X   

8G Ulf Berg  X   

9A Øivin Onarheim    X 

9B Atle Lagset (vara) X   

9C Fredrik Grøndal Pryser         X 

9D Hanne Jonassen   X  

9E Eli Ø. Baardseth  X   

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgård  X  

9H Karen Klemetsen    X 

10A Nina Hofsli  X  

10B Elsebeth Danielsen   X  

10C Ivar Bergland  X   

10D Hilde Mjøs X   

10E Nina Thulin    X   

10F Monica Dost Weisz X   

10G Berit Walby (vara)  X   

     

 
 
Saks 

nr. 
Sak Ansvarlig Frist 

    
1 Godkjenning av innkalling v/møteleder Ivar Bergland.  

Ingen bemerkninger  
Alle FAU 
representante
r 
 

 

2 Orienteringer fra rektor Lise Byom-Nilssen:  
● Stress: Det er snart eksamenstid for 10. trinn. 

Skolen prøver å hjelpe til med å roe ned elever som 
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føler på stress og press. Rektor sa at de ser at 
mange har utfordringer. Hun sa at det er viktig at 
foreldre tar tak i dette og forsikrer barna at de er 
gode nok uansett!  

● 17. mai: Rektor oppfordrer flest mulig elever ved 
Nordberg i å delta i barnetoget på 17. mai. I fjor var 
det relativt få. I år vil den klassen som mobiliserer 
flest få en pizzalunsj. !  

● Skoleturer og vinterball: Rektor kom med signaler 
om at hun ønsker å legge om organiseringen av 
klasseturene og vinterballet:  

○ Klasseturene: Rektor ønsker at skolen skal 
bli mer involvert i planleggingen og 
gjennomføringen av klasseturene i 9./10., 
som i dag arrangeres av foreldrene. Dette 
skyldes både hensynet til gratisprinsippet i 
skolen og at det å arrangere en tur er et stort 
ansvar for dem som tar det på seg. I 
læreplanen for kroppsøving er det dessuten 
et krav om klassetur, som Nordberg ikke 
oppfyller i dag. Rektor kan tenke seg en 
kobling her. Det kan for eksempel være i 
form av et fast opplegg, der skolen har 
regien. Rektor vil nedsette en arbeidsgruppe 
som kan se på hvordan dette kan gjøres 
fremover. Dette vil ikke omfatte de turene 
som alt er planlagt. Rektor ønsker derimot 
å informere høstens nye 8. klassinger om 
dette når de begynner.  

○ Vinterballet: Dette blir i dag arrangert av 
FAU. Skolen vil være mer involvert, men kan 
ikke være med på et opplegg som koster 
hver elev over 500 kroner. Rektor vil heller 
se på om nyttårsfesten kan arrangeres på 
skolen, slik det ble gjort tidligere. Også dette 
vil hun ha en diskusjon om i en 
arbeidsgruppe med foreldre og lærere. 
Neste års 10. trinn vil ikke bli berørt av dette.  

 
Ulf Berg (8G), Kristin Skogeng (8C) og Elise Skjold 
Rønningen (8A) kan være med i arbeidsgruppen på vegne 
av FAU.  
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ERFARINGSBASE FOR SKOLETURER  
 
 

 
Kristin 
Skogeng og 
Hilde Mjøs 
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Kristin Skogeng og Hilde Mjøs i klasseturgruppen har 
innhente erfaringer fra ulike turopplegg. Disse vil nå bli 
lagt ut på hjemmesiden til FAU.  

4 SØKNAD NORDBERG SKOLES VENNER  
Nordberg skoles venner har fått en søknad fra Elevrådet 
og skolen om 57 000 kroner for å gjøre Kulpen til en sosial 
møteplass. Elevene har i undersøkelser etterlyst dette.  
Det skal være et trivselstiltak i midttimer og friminutt.  
Søknaden ble innvilget.  

Kristin 
Skogeng  

 

5 EVENTUELT:  

● Skolebehovprognoser:  SUSNA 
(Samarbeidsorganet for skolene i Nordre Aker) har 
diskutert prognosene for fremtidig 
ungdomsskolebehov. Det kan se ut som om det er 
behov for midlertidige plasser for elevene som vil 
sogne til den nye Voldsløkka ungdomsskole 
mellom 2020 og 2022.  

● Skolekonferanse. Eli Baardseth var på siste 
kommunal skolekonferanse, som hadde vært svært 
nyttig. Hun oppfordret flere til å delta neste gang.  

● FAUs arbeidsgrupper: Hver av arbeidsgruppene i 
årets FAU bør foran neste møte sørge for å gjøre 
klar en anbefaling/tips til de som skal jobbe videre 
med dette til høsten.  

● Orientering fra driftsstyre: På siste 
driftsstyremøte ble det blant annet orientert om at 
skolen jobber med å hindre/forebygge seksuell 
trakassering/seksualisert og vulgært språk blant 
elevene.  

● Karakterer/vurdering: Skal FAU ha en mening om 
skolens vurderingspraksis, som diskutert på forrige 
møte? Flere pekte på at det er vanskelig å forstå 
tilbakemeldingene som gis. På It`s learning er det 
variabelt hva det gis tilbakemelding på. FAU mener 
dette er et spørsmål vi bør ha en mening om, og vil 
følge det opp med rektor. Dette spilles videre til 
neste FAU-møte.  

NESTE FAU-møte er det siste dette skoleåret. Det går 
av stabelen 6. juni.  
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