
Agenda
1. Velkommen v/ Ina
2. Informasjon fra skolen v/ Yngvil
3. Godkjenning av dagsorden og referat v/ Ina
4. Valg av nestleder 
5.  17.mai feiring - skal FAU sette ned en undergruppe? 
6.  Informasjon fra gruppene 

• Ungdomsskole/buss-gruppe
• Berg Skoles Venner
• Trafikk 
• Trivsel/digital

7. Info om Oslo Kommunale Foreldreutvalg
8. Eventuelt

—

Referat

1. Ina ønsket velkommen
Tilstede: representanter fra 1a, 1c, 2c, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c.

2. Yngvil - info fra skolen

Godt i gang med planleggingen av neste skoleår
• Sender snart ut vedtak om skoleplass til skolestartere. Til høsten er det mange søkere fra 

naboskolene, ser ut som det blir 3 klasser.
• Lærerstillinger, noen rokkeringer pga permisjoner og flytting. Intervjuer til 2 ledige stillinger 

pågår. 

Smittevern
• Fortsatt strenge tiltak på skolen, rektor sender ut infobrev ved justeringer av regler. 
• Ny smitteveileder startet i går: fortsetter på rødt nivå, men veilederen er strengere på 

gruppestørrelser. 
• Noe hjemmeskole for 5.-7. trinn for å klare fysiske plasskrav. Håper at reglene holder seg stabile 

en stund fremover.

3. Godkjenning av dagsorden og referat v/ Ina
Godkjent

4. Valg av nestleder 
Nestleder er tiltenkt lederansvar etter at Ina går av. 
Ingen frivillige, fortsetter å ha det som agendapunkt utover våren.

5. 17.mai
Veldig mange ukjente faktorer før vi vet mer om regler, Helsedirektoratet jobber fortsatt med 
retningslinjer. 
FAU har mulighet til å svinge seg rundt i tilfelle det viser seg å være mulig å ha noe slags 
arrangement, vi flytter mai-møtet til 4.mai slik at vi har litt tid til dette.

6.  Informasjon fra gruppene 



Ungdomsskole/buss-gruppe 
Intet nytt å melde fra UDE ang bussholdeplasser. Om vi ikke hører noe innen midten av mai, tar vi 
kontakt med dem igjen for å høre hvor langt de har kommet i  prosessen. 
Vi har vært i kontakt med Nordberg skole. Det har kommet til flere elever fra Tåsen skole enn først 
antatt – det er m.a.o. ikke 40 ledige plasser ved Nordberg slik vi har fått vite tidligere fra bl.a. rektor 
ved Engebråten. Nordberg ville ikke uttale seg om hvor mange ledige plasser de har, da tallene 
fortsatt er veldig usikre, men det kan dreie seg om i underkant av 20 plasser. 

Selv om det har vært et ønske fra flere foreldre, kan ikke FAU gjøre noe mer nå når det gjelder 
endring av skoletilhørighet for 7. trinn. Forskjellig og til dels feil informasjon har dessverre bidratt 
til uro rundt dette.

Engebråten er den skolen alle Berg-elever på 6. og 7. trinn sokner til, men med fritt skolevalg er det 
mulig å søke seg til andre offentlige eller private skoler.

Berg Skoles Venner
Tom pengekasse, ser på muligheter for innsamling. Oppfordrer foreldrene til å gå inn på Facebook-
siden til 17.mai på Berg skole for å holde seg orientert: https://www.facebook.com/17-mai-
p%C3%A5-Berg-skole-150490592016791

Trafikk 
Negativt svar fra Bymiljøetaten ang tiltak i Vinkelveien.
FAU sender nytt brev om Vinkelveien og ønsket fotgjengerovergang ved Berg T-bane til 
Bymiljøetaten og Omsorgsetaten med kopi til Berg skole.

Trivsel/digital
Ser an eventuelle tiltak når samfunnet åpner opp mer.
Tar kontakt med bydelspolitiker (se forrige referat, mail om ønsket ungdomsklubb ved Damplassen) 
og ber dem ta kontakt hvis de har konkrete forslag. 

7. Info om Oslo Kommunale Foreldreutvalg
Anbefaler alle FAU-representanter melde seg på kurs hos OKF: https://www.oslokfu.no/konferanse-
og-kurs.535838.no.html

8. Eventuelt
 
Avslutning for 7.trinn
Bør koordineres av klassekontaktene, Ina spør rektor hva man gjorde i fjor.
 

Neste møte er tirsdag 4.mai kl.20
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