
REFERAT FAU BERG SKOLE 15. JANUAR 2019 
 
Tilstede: 
1 a Sjur Flatlandsmo 
1 b Roger Moe 
2 a Kine Sabel  
2 b Ola Tveten 
2 c Guri Galtung Kjæserud 
3 a Lars Øivind Høiseth 
3 b Cathrine Solem (vara) 
4 a Jan Børre Staff 
4 b Terese Aaalborg (vara) 
4 c Daniele Evelin Alves 
5 a Marte Eielsen 
5 b Torgeir Fyhri 
6 a Tormod Fjellgård 
6b Ingrid Myrtveit 
 
GODKJENNELSE AV FORRIGE REFERAT V/ TORMOD 
Referat godkjent 
 
1)KORT OPPDATERING FRA SKOLEN V/ ASSISTERENDE REKTOR ANE SELINGER 

- Strategisk plan ble vedtatt på siste driftsstyremøte. Oppsummering av strategisk 
plan vil bli lagt ut på hjemmesiden til skolen. 

- Berg skole er pilot på å innføre Miljøfyrtårn. Mål om å bli miljøsertifisert i 2019.  
- Resultat fra nasjonale prøver er offentliggjort og kan nå ses av alle. Resultatet for 

Berg er som forventet og ingen overraskelser for skolens ledelse. Skolen ligger 
over Oslosnittet på lesing og regning, og er likt med snittet i engelsk. Skolen har 
på bakgrunn av dette engelsk som et satsingsområde, både i fjor og i år. 

 
2) FAU VEDTEKTER V/ TORMOD 
FAUs vedtekter ble opprinnelig bygd på Ullevål FAUs vedtekter ved oppstart av skolen i 
2013. Vedtektene bør ses igjennom. Tormod tar ansvar for å gjøre dette og legger frem 
et forslag til eventuelle endringer for FAU. Om noen i FAU har lyst til å bidra, meld fra til 
Tormod.  
 
3) STATUS UNGDOMSSKOLE V/ TORMOD  
Det har vært et dialogmøte mellom Berg skole og Utdanningsetaten (UDE) 14. desember. 
På møtet deltok FAU-leder sammen med representant fra Berg driftsstyre og rektor. 
  
Høringsuttalelsen fra Berg er tatt til etterretning og med i vurderingen til UDE. Forslag 
fra UDE på skoletilhørighet for dagens 5. – og 6. klassinger kan ikke ventes før tidligst i 
september.  
  
Skolen ba i møte UDE om en plan for når vi kan forvente at hvilken type informasjon 
kommer. UDE tar sikte på å sende ut et skriv om dette i januar/februar hvor de 
synliggjør tidslinjen fram til november 2019. Som et underlag til dette skrivet, bes hver 
FAU-representant om å samle inn spørsmål foreldre har rundt skoletilhørighet slik at 



UDE kan få svart ut disse så godt det lar seg gjøre. UDE vil også stille på et foreldremøte 
på Berg i mars. Videre vil det bli et oppfølgingsmøte med gruppa som møttes den 14.des.  
 
FAU: sende over de vanligste spørsmålene foreldrene har – UDE tenker så å svare på 
flest mulig av disse i sitt infoskriv. Vi må dermed sjekke ut klassevis hvilke spørsmål 
foreldrene sitter med. Bør sendes over i løpet av neste uke.  
Tormod, Torgeir, Ingrid og Fritjof bearbeider dette sammen før vi sender over via 
rektor. 
 
4) BERG SKOLES VENNER 
a) Evaluering av åpen dag AKS: 

- kom inn 24.000 NOK.  
- Godt gjennomført og folk stilte opp.  
- Manglet rutine for hvordan håndtere penger. Bør være to stk med ansvar for 

telling og pengehåndtering. Vet lite om barnehjemmet, ikke sett noe regnskap 
eller hva de står for.  

- Ta opp til høsten om vi fortsatt skal gi til de eller endre formål.  
 
b) Innsamling og fordeling av penger: 

- Kommer totalt inn 40.000 NOK årlig.  
- Rutiner for tildeling: Berg skoles venner foreslår fordeling av penger til FAU. FAU 

vedtar fordeling hvert semester. Frist for å søke penger er siste uke før første 
FAU før høsten.  

- Vedtak om reserver: Har 79.000 NOK på konto. Foreslår at det holdes av en 
reserve på 50.000 NOK som beholdes ufordelt. FAU vedtok dette.  

- Vedtak om fordeling av midler vår 2019: Søknad om følgende har kommet inn: 
Bibliotek (kr 10.000), to flagg til flaggborg (kr 10.000), støtte kurs om mobbing 
og om nettvett (kr 10.000), t-skjorter fotball- og turnskole AkS (kr 15.000), utstyr 
til sjakklubben ved skolen (stoppeklokke, brett etc, ikke satt sum), sceneteppe 
(ikke satt sum). FAU vedtok fordeling av penger i tråd med søknad til biblioteket, 
flaggborgen og kurs mobbing/nettvett.  

 
c) Sender ut medlemsbrev til alle i slutten av februar.  
 
d) Det kom et spørsmål fra FAU om støtte til leirskole.  
FAU: Tormod sjekker dette ut med rektor og informerer FAU ved neste møte. 
 
5) TRIVSELSGRUPPEN INFORMERER OM NETTVETT OG FOREDRAG 
Foredrag om sosialt miljø og fra Barnevakten. Skolen stiller med lokaler. Selve 
foredragene blir finansiert av bidrag fra Berg skoles vennes.  
FAU: Trivselsgruppa kommer tilbake med datoer for foredragene og opplegg rundt 
arrangementene. 
 
6) ANDRE GRUPPER  
Ingen saker 
 
 
 
 



7) EVENTUELT  
 
a) Forespørsel om «Åpen dag på AKS» kan legges til en annen tid på året enn i desember.  
 
I år kombinert med tenning av julegran. Blitt et hyggelig arrangement. Men er en travel 
tid. Viktig at dato settes tidlig for å kunne prioritere tiden. Men bør se på formen slik at 
det ikke blir for sårt for barn som har foreldre som ikke kan komme, for eksempel 
vurdere å ikke ha verksted.  
FAU: Vedtok å lage et årshjul sammen med skolen for å kunne kommunisere slike 
arrangementer og sentrale datoer tidlig. Tormod følger opp dette mot rektor.  
 
b) Leie av kantina har gått opp; kunne det ha vært en ordning med rabatt avhengig av 
hvor mange barn man har på skolen?  
 
Kunne det ha vært delt ordning med differensiert kostnad avhengig av om det er snakk 
om en aktivitet for voksne vs barn? Representant fra driftsstyret informerte om skolen 
får kompensert litt dersom barn leier – tenkes i hvert fall i den retning – det er en 
ordning for dette på trappene. FAU har tidligere spurt om timeplan om hva som finnes 
av tilbud. Kunne vi i hvert fall fått en liste over hvem som leier?  
FAU: Tormod følger opp rektor på timeplan / oversikt over utleie. 
 
c) En elev falt på isen og har slått ut tenner. Kan FAU be skolen gjøre noe med strøing av 
skolegården? 
På Ullevål er det gitt beskjed om at Omsorgsbygg som har ansvar for å strø. Kunne 
vaktmester ha en oppgave her?  
FAU: Tormod følger opp mot rektor.  
 
d) Foreldreovertakelse 14. mars. Viktig at klassekontaktene er informert og bevisst på 
oppgaven. 
 
FAU: Minner egen klassekontakt om at de har ansvar for å arrangere foreldreovertagelse 
14. mars.  
 
NESTE MØTE 
Tirsdag 26. februar kl 18-20. 
 
De som ikke kan møte bes om å sende vara 
 
 
Ingrid Myrtveit 
Referent 
 
 
 


