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Tittel Møtenr. 
FAU-møte 10/17-18 

Møtedato Tid Sted 
06.06.2018 19-21.00 Nordberg skole, personalrommet 
Referent Dato sign 

Ingeborg Moe  
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 Øyvin Onarheim   X 

9B Ina Helene Porsholt Jensen  X   

9C Heidi Kolstad (vara)  X   

9D Hanne Jonassen  X   

9E Eli Østberg Baardseth  X   

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgård X   

9H Karen Klemetsen   X  

10A Nina Elise Hofsli  X  

10B Elsebeth Danielsen    X 

10C Ivar Bergland   X  

10D Hilde Mjøs X   

10E Nina Thulin   X X 

10F Monica Dost Weisz  X  

10G Torunn Bjerve Eide   X 

     

 
 

Saks 
nr. 

Sak Ansvarlig Frist 

    
1 Godkjenning av innkalling ved FAU-leder Arnulf 

Røisgaard.  
 

  

2 Hvilke saker bør FAU gripe fatt i til høsten? 
Overføring fra de ulike tema-gruppene.  
FAU-leder Arnulf:  
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● Vi har hatt godt samarbeid med rektor. Det er viktig for 
fortsettelsen.  

● I fjor hadde vi tema-dag med Glasshuset/Salto (bydelens 
enhet for å forebygge rus og kriminalitet). Det bør vi ha 
igjen.  

Natteravngruppen: Har fungert bra. Viktig å få på plass god 
overgang til høstens 8. klasseforeldre, som må i gang før nytt 
FAU er på plass. Torstein Strøm tar kontakt med 
natteravnkoordinator for å finne ut hvordan vi gjør dette.  
 
Klasseturgruppen: 

● Har samlet inn erfaringer fra tidligere klasseturer og lagt 
dem ut på hjemmesiden. 
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/nyttige-lenk
er/erfaringerklasseturer.pdf 

● Rektor varslet på forrige FAU-møte at hun vil legge om 
måten klasseturer organiseres på. 
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/referater/ref
erat-fau-mote-nr-9-201718.pdf Arbeidsgruppen hun har 
nedsatt (med representanter for FAU) skal møtes før 
skoleslutt.  

 
Kommunikasjonsgruppen:  

● Vil gjerne synliggjøre FAU mer. Hadde vært en fordel 
om det ble arrangert foreldremøter der 
FAU-representanten kan informere. 

● Nå blir det ofte enveiskommunikasjon på epost til 
foreldrene og lite respons.Vi må i enda større grad 
invitere foreldre til å komme med innspill.  

● Linda Øverberg gir seg i FAU. Administratorfunksjonen 
for facebookgruppen må derfor overføres til noen andre.  

● Gruppen minnet også om “verktøykassen” for hva 
foreldre kan ta initiativ til godt klasse-og skolemiljø. Det 
ligger på hjemmesiden vår. 
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/verkto
ykasse-for-godt-foreldre-og-elev-miljo-nordberg-skole-f
au.docx.pdf 

● På første foreldremøte bør det informeres om alt som 
står på vår hjemmeside.  

 
Vinterballkomiteen:  

● Det er laget maler for gjennomføring av vinterballet som 
må oppdateres. Kalle Hesstvedt og Heidi Kolstad vil 
fortsette i komiteen til høsten.  

 

https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/nyttige-lenker/erfaringerklasseturer.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/nyttige-lenker/erfaringerklasseturer.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/referater/referat-fau-mote-nr-9-201718.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/fau/referater/referat-fau-mote-nr-9-201718.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/verktoykasse-for-godt-foreldre-og-elev-miljo-nordberg-skole-fau.docx.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/verktoykasse-for-godt-foreldre-og-elev-miljo-nordberg-skole-fau.docx.pdf
https://nordberg.osloskolen.no/siteassets/faste-pdf/verktoykasse-for-godt-foreldre-og-elev-miljo-nordberg-skole-fau.docx.pdf
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Skolegruppe E: Det kommer mye interessant informasjon på 
møtene i foreldreutvalget for skolegruppe E. Vil være nyttig at 
FAU-leder- eller nestleder er på disse møtene.  
 
Driftsstyret: Trenger ny representant fra FAU når Ivar 
Bergland slutter til sommeren.  
 

3 
 Idédugnad. Hvilke saker bør FAU jobbe med neste 

år?  
FAU ønsker å spille en aktiv rolle og engasjere seg i saker knyttet til 
barnas faglige og sosiale hverdag.   Utvalget diskuterte derfor tema 
som kan være aktuelle å se på neste skoleår.  

Regler for gaming? Gutteforeldre opplever at guttene “gamer” 
mye, og det skjer også i friminuttene. Kunne vi invitert til 
temakveld om emnet?  
Mobilregler. Noen klasser har hatt mobilforbud i timene, andre 
ikke. Går det an å få ens praksis, som også håndheves?  
Avhengighet av sosiale medier. Hva skal man gjøre med det?  
Uteområdene. Kan man gjøre noe med de kjedelige 
uteområdene til skolen slik at elevene også går ut i friminuttene?  
Vurderingspraksis.   

● FAU bør følge opp oppfordringen til skolen om mer 
informasjon om (ny) vurderingspraksis, som tatt opp på 
tidligere FAU-møte.  

● Det kan være vanskelig for enkeltforeldre å ta opp 
spørsmål om dette med kontaktlæreren. Det bør løftes på 
høyere nivå. Det ville være fint med mer informasjon om 
hvordan skolen faktisk legger opp vurdering nå og hvor 
mange tilbakemeldinger man kan vente seg i fag.  

● Det ble også stilt spørsmål ved den store bruken av 
gruppearbeid. Har det blitt for mye av det - og hva gjør 
det med den enkeltes vurdering og innsats? 

● Det virker også som om noen klasser har hatt stor 
opphopning av vurderinger disse siste ukene med flere 
prøver om dagen. Det er ikke gunstig.  

Drikking i skoletiden: Elever har observert at medelever 
drikker alkohol på skolen (cider) Hvordan kontrollerer skolen 
dette? Er Glasshuset koblet på?  
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4 Eventuelt:  

1) Reglementet for klasseturer: Der står det at 
lærere og foreldre som er med på turen er frivillige 
medhjelpere som ikke er ansvarlig for barnas 
sikkerhet. Kan det være riktig? Det burde heller stå 
“ikke ansvarlig for barnas handlinger”. Dette bør en 
jurist se på.  

2) Jobbskygging: I forrige uke fikk 9. klassingene 
beskjed om at de skal finne en å “jobbskygge” i tre 
dager. Bakgrunnen er visst at skolen trenger 
klasserommene til eksamensavvikling. Men 
meldingen fra foreldre er at varslet kom for sent og 
at det var vanskelig å finne en jobb på så kort 
varsel.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Neste møte: Konstituerende møte i neste FAU er mandag 
17. september.  

  

 


