
FAU-møte Berg skole 16.02.2021 kl.18 
(digitalt) 

Agenda 
1. Velkommen v/ Tormod 
2. Godkjenning av dagsorden og referat v/ Tormod 
3. Valg av referent v/ Tormod 
4. Valg av vararepresentant for FAU-leder v/ Tormod og FAU 
5. Busstransport Engebråten ungdomsskole v/ Tormod 
6. Kort oppdatering fra alle undergrupper 

a. Berg Skoles Venner 
b. SUSNA 
c. Trafikk 
d. Trivsel 

7. Annet 
 . Meldes inn Tormod i forkant av møtet 

8. Velkommen til ny FAU-leder v/ Tormod og Ina 
9. Dato, tid og format neste møte v/ Ina 

 

Tilstede 
1a (vara), 1c, 2b, 3a (nyvalgt leder), 3c, 4b, 4c (referent), 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c 
 

Referat 

1) Velkommen v/ Tormod 

2) Godkjenning av dagsorden og referat v/ Tormod 

Dagsorden og referat godkjent. 

3) Valg av referent v/ Tormod 

Lise skriver referat. 

4) Valg av vararepresentant for FAU-leder v/ Tormod og FAU 

 Rektor og FAU-leder håper vi kan få en vara som overtar ledervervet til høsten slik at vi 
får kontinuitet i FAU. 

 Hvordan kan vi jobbe fremover slik at det ikke blir så uoverkommelig å ta over vervet de 
neste årene? 

 Ina følger opp valg av vara i løpet av våren. 



5) Busstransport Engebråten ungdomsskole v/ Tormod 

 Utdanningsetaten (UDE) har kommunisert at de nå skal begynne å planlegge transport 
av elever fra Berg til Engebråten, og de ønsker foreldrenes innspill til ruter og 
stoppeplasser. Vi har flagget at vi ville være med på denne diskusjonen, og det har vi 
fått muligheten til nå. De ønsker en skriftlig tilbakemelding fra FAU. 

 Gjelder kun elever som nå går i 6. og 7. trinn 
 Usikkert hvilke alternativer finnes og hvor mange stoppesteder man kan ha. 
 Kan muligens ha to avganger tilbake til Berg etter skolen. 
 Bør vi ønske oss stoppesteder som ikke er Berg? Tidligere erfaringer med busser til/fra 

AKS-aktiviteter har vært en kaotisk trafikksituasjon utenfor skolen. 
 FAU ønsker et konkret forslag å ta stilling til, basert på UDEs anbefalinger. 
 Forslag vedtatt: FAU danner en undergruppe med representanter fra 6. og 7. Trinn 

som kommer med et forslag på vei videre (om det er møte med UDE, stille spm til 
UDE, be foreldre om innspill el.l.) 

o Margrethe leder gruppa og tar over kommunikasjonen med UDE 
o Margrethe ringer Silje i UDE og hører hvor de er i prosessen og hva slags innspill 

de ønsker fra oss. 
o Denne gruppa følger også opp kapasitetsdiskusjonen under. 

 

Ny info om kapasitet på naboskolene Engebråten (E), Marienlyst (M) og Nordberg (N)  

 NB: FAUs rolle er begrenset til å formidle informasjon og være et talerør for foreldrenes 
innspill og bekymringer. 

 Da dette var oppe tidligere, var det kun E som hadde ledig kapasitet. Har endret seg litt 
siden E ikke lengre har den kapasiteten de trodde. De andre skolene viser seg å ha noe 
ledig kapasitet likevel. Rektorene ønsker å sende et felles skriv til foreldrene i 7. og 
6.klasse og minne om at det er fritt skolevalg, og at det ikke nødvendigvis er slik at man 
må gå på E. 

 Yngvil har kontaktet rektorene på de andre skolene for å få status 
o E: ikke i mål med et felles skriv, uklart vedrørende faktisk kapasitet. Paviljongen 

som var planlagt er ikke lengre tilgjengelig, men de kan i utgangspunktet ta imot 
alle elevene på dagens 6. og 7. trinn på Berg. 

o N: 180 elever på neste års 8.trinn. 140 elever dekket så langt. N ønsker Berg-
elever velkomne til å søke. Ønsker å starte opp et nytt tilbud for 
idrettsinteresserte, 2 klasser med trening før skoletid 3d/u. Søknadsfrist 1.mai. 

o Elever fra andre deler av byen kan også søke, og det er ikke plass til alle Berg-
barna på N eller M uansett. 

o M: ingen info om ledige plasser. Rektor sier det er umulig å spå hvor mange som 
vil benytte private tilbud. 
 

 Oppdatering pr 8.mars. Det vil ikke komme noe felles brev fra rektorene ved de tre 
ungdomsskolene, men Berg skole vil sende ut en spørreundersøkelse til 
foreldrene til 7. Trinn 

 

 



6) Kort oppdatering fra alle undergrupper 

Berg Skoles Venner (BSV) 

 Berg Skoles Venner (Nina, Jens, Øyvind, Siri og Ina) hadde møte forrige uke. Siri ble 
valgt til ny leder 

 Forslag til bevilgninger: 
o 60K til disposisjon p.t. 
o Har mottatt en liste med ønsker fra rektor, samt en søknad om støtte til 

skateboard-rampe som diskutert i tidligere møte. Sparebankstiftelsen har 
allerede innvilget 50k til rampen og det søkes om inntil 50k fra BSV. 

o BSV foreslår a gi 40k, pluss 10k ekstra hvis vi får til en kronerulling (dvs. at BSV 
stiller en garanti/vil bidra med 50 k til bygging av rampe/innkjøp av utstyr). 

o I tillegg bevilges 10k til akeutstyr og stompeski og 10 k til innkjøp av bøker til 
biblioteket 

 Usikkert med inntekter fremover siden 17.mai er usikkert - dette har tidligere vært 
hovedinntektskilden sammen med innbetalinger fra foreldre. 

 Håper FAU kan stille med 17.mai-arrangement hvis det blir aktuelt. 
 BSV ønsker å få FAUs godkjenning til disse bevilgningene 
 Ingen innspill, dermed er alle søknadene innvilget. 

SUSNA 

Margrethe - ikke fått innkalling til SUSNA-møte. 

Trafikk 

 Tormod: E-post fra Yngvil om en trafikksituasjon rundt T-bane-broen til skolen. Etterlyser 
et gangfelt over Bergslia opp John Colletts Allé. 

 Linda: Har ringt Bymiljøetaten (BYM) og spurt hvordan man søker om gangfelt. Siden 
det er skolevei, må skolen sende søknad via UDE til BYM. Kan legge ved et støttebrev 
fra FAU hvis det hjelper. 

 Thomas: Vi bør også følge opp trafikksituasjonen i Vinkelveien. Permanent løsning 
tidligst 2023, Omsorgsbygg må stå for midlertidig løsning. Nå er det innført 
beboerparkering i Vinkelveien, men det har ikke gjort situasjonen bedre. 

o Bør dette også flagges fra skolen? 
o Det samles også inn prio for tiltak via bydelen, bør vi spille inn dette her også? 

 Vedtak: Linda og Thomas følger opp alle nevnte kanaler og forsker på raskeste vei 
til gangfelt. 

Trivsel 

Ingen representanter fra Trivselsgruppa tilstede. 

 

7) Annet (meldes inn Tormod i forkant av møtet) 

o Tormod: Har fått henvendelse om at tyveri av sparkesykler fra skolens område er 
et økende problem. Tar det direkte med rektor. 



o Fra rektor: Jan Børre har vært foreldrerepresentant i driftsstyret (Lise vara). Jan 
Børre har flyttet til USA, så Lise rykker opp og da må vi ha ny vara. 

 Øyvind Stølen blir ny vara 

8) Velkommen til ny FAU-leder v/ Tormod og Ina 

o Tusen takk til Tormod for heroisk innsats, vi ønsker Ina velkommen som ny FAU-
leder! 

o Ønsker å bruke undergrupper der det er mulig, status i FAU-møte ved behov 

9) Dato, tid og format neste møte v/ Ina 

o Månedlige møter utover våren (medio hver måned), prøver 20-21 neste gang 
etter innspill i møtet. 

o Vi regner med at neste møte blir digitalt, men håper på fysiske møter utover 
våren. 

o Lise sender ut kalenderinvitasjoner så alle har agenda og møtelink samlet i 
kalenderen, da kan man også oppdatere invitasjonen ved behov. 

 


