
Berg skoles venner 

 
 

Kjære alle foresatte ved Berg skole                     September 2015 

 
I våres ble foreningen Berg skoles venner opprettet og vi takker for alle innkomne bidrag. 

Det er skolens FAU som står bak, og foreningen ble stiftet 26. januar 2015.  

 
Berg skoles venner har til formål å bistå skolen økonomisk etter FAU og skolens ønsker utover det 

som ligger innenfor skolens økonomiske rammer. Foreningen skal sikre et godt samarbeid med 

skolen og målet er å kunne bidra med midler som er til det beste for skolen og elevene. 

 

Berg skoles venner sitt økonomiske bidrag vil komme gjennom medlemskontingent, gaver og 

arrangementer som 17. mai med mer. Vi ser at Tåsen skole har en veldrevet forening, og tar sikte 

på at Berg skoles venner etter hvert skal kunne være en god bidragsyter til skolen. 

 

Årskontingenten er fastsatt til 200 kr, som vil være per skoleår. Ønsker du å bidra dette skoleåret, 

kan beløpet overføres til Berg skoles venner kontonr: 1503 58 10843      

Vi takker for alle bidrag! 

Midler som kommer inn i 2015/2015 vil bli øremerket til skolens nye bibliotek.    

Egen nettside: www.bergskolesvenner.no er lansert med denne informasjonen. Denne siden er 

tenkt videreutviklet med muligheter for å søke om ulike tilskudd og informasjon om hva 

bidragene som er innkommet blir benyttet til. 

Vi gjør oppmerksom på at et medlemskap i Berg skoles venner er frivillig. Alle som har interesse 

av skolen kan gi økonomiske bidrag. 

Har du spørsmål så kontakt oss gjerne!   

Hilsen Berg skoles venners styre ved Tina & Stine  

Foreningens styre består av: 

Leder: Tina Aass Bull (mor til Hedvig i 2A) tina.aass@vita.no     Tlf 952 29 460 

 

Nestleder: Stine Nordgren Johannessen (mor til Markus 3B)  

Stine.Nordgren.Johannessen@forskerforbundet.no    Tlf 913 36 210                     

samt styremedlemmer fra FAU 
Berg skoles venner er registrert i Enhetsregisteret med 

Organisasjonsnummer 914 922 992 
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