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Referat fra FAU-møte 26. februar 2019 
 
Informasjon fra skolen v/ assisterende rektor Ane E. Selinger 

• Foreldreovertakelse 
o Kun 9 svar mottatt på henvendelsen om Foreldreovertakelsen, og da det skal 

være 16 må det purres via klassekontaktene 
• Elevundersøkelsen 

o Gjennomføres på 5.  – 7.trinn i Oslo, og på landsbasis på 7./10./1vgs  
o Resultater kan studeres via skoleporten 
o Berg skole har studert resultatene overordnet, på trinnene, og i team 

 Mål om stabil, jevn, stigning innfridd, skolen er totalt sett fornøyd 
 Går litt opp på alle områder, ligger lavest på elevdemokrati (3,7), og 

høyest på mobbing (i positiv forstand). Selv om de aller fleste trives 
svært godt, er det viktig for skolen å fange opp og hjelpe de som ikke 
gjør det.  

 Gjør det bra på trivsel og friminutt, samt på spørsmål om støtten 
hjemmefra 

 Gjør det bra på oppfattet «støtte fra lærerne» 
 Skolen anser det som viktig med forebyggende arbeid og felles regler i 

klassene (dette varierer og tilpasses selvsagt elevgrupper, men er 
basert på samme grunnlag) 

 Må jobbe mer med elevmedvirkning og på enkelte områder knyttet til 
motivasjon 

 

FAU-møtet 
• Oppmøte 

o 1b 
o 2a 
o 2b 
o 2c 

o 3a 
o 3b 
o 3c vara 
o 4a 

o 4b 
o 5a 
o 5b 
o 6a

 

• Godkjennelse av forrige referat v/ Tormod 
o Godkjent 

 
• Oppsummering av mottatte tilbakemeldinger fra foreldre angående 

ungdomsskoletilhørighet v/ Tormod 

o Som avtalt i forrige møte ble det sendt ut oppfordring til alle foreldre, fra den 
enkelte FAU-representant, om å sende innspill og spørsmål knyttet til 
ungdomsskoletilhørighet 

o Spørsmål mottatt, og som oversendes rektor for deretter å fremlegges for 
UDE, er vedlagt dette referatet 
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• Flaggborgen og flagg v/ Tormod 

o Berg Skoles Venner foreslår innkjøp av 4 flagg, hvor ett er FN-flagg 
o FAU diskuterte hvorvidt FAU også skulle fremme et ønske om innkjøp av 

regnbueflagg, i tillegg til FN-flagget 
 Det er viktig for FAU å vise solidaritet, og deltakerne identifiserte et 

behov for å markere et standpunkt i homofilisaken 
 Men, sikkerheten til barna kommer først, og hensynet til flaggbærer og 

de som går i toget er viktigere 
 FAU var enige i at denne saken derimot er såpass viktig at Berg skole 

kan gjøre mer for å synliggjøre sin støtte til mangfoldet 
 Spørsmål vil stilles, via FAU-leder, om hvorvidt skolen kan markere og 

støtte opp under saken på andre måter, for eksempel gjennom en 
markering under Pride eller lignende 

o FAU var enige om å støtte innkjøp av tre norske- og ett FN-flagg 
 

• Informasjon fra gruppene; 
o Trivselsgruppen 

 Det blir storforeldremøte om nettvett for 3. – 6. klasse den 3. april 
klokken 1800 – 1930 med Barnevakten, med påfølgende foreldremøte 
i klasserommene etterpå 

 FAU ønsket også at foreldre fra lavere trinn ble gitt samme tilbud, noe 
rektor i etterkant av møtet sa seg enig i 

 Invitasjon ble sendt ut via lærerne på trinnene 
 FAU bidrar med opp- og nedrigg (5-6 personer meldte seg til å hjelpe 

til med arbeidet før og etter) 
 Det vil også bli avholdt et eget foredrag om sosialt miljø i skolen med 

en spesialpedagog fra Bærum kommune like etter skolestart (høsten), 
et tilbud i første omgang til 1. og 2. klasse 

o Trafikkgruppen 
 Gruppen mener det bør være mulig å redusere trafikk om morgenen, 

mellom klokken 0730 – 0830 
 Vil be skolen om å oppfordre alle leverandører til å komme etter 

morgenrushet 
 Vil be skolen om å oppfordre Omsorgsbygg til bedre snørydding 
 Trafikkgruppen vil undersøke om det har noen konsekvenser for Berg-

barna og deres skolevei at Tåsenveien skal ombygges (og stenges av) 
store deler av våren 2019 

 FAU ønsket at trafikkgruppen så nærmere på muligheten for å ta opp 
igjen «voksen i vest»-initiativet 
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• Eventuelt 
o FAU ønsker et eget møte for evaluering av Foreldreovertakelsen 

 Enige om at et slikt møte blir avholdt så raskt i etterkant av årets 
gjennomføring som mulig 

o Tormod informerte om en henvendelse fra FAU Smestad skole angående et 
felles initiativ for flere skoler i Oslo vest, angående skolenes økonomi, det 
kommunale budsjettet for skolene og tildeling av midler knyttet til dette 

 Basert på «fordelingsmodellen» hvor midler flyttes fra skoler på 
vestkanten til skoler på østkanten 

 Enkelte skoler på vestkanten opplever dårlig økonomi som følger av 
dette 

 Tormod hadde møte med rektor for å diskutere, og rektor kunne 
informere om en forholdsvis god økonomi for Berg og en økonomisk 
situasjon som ikke tilsier at modellen rammer oss 

 FAU var enige i at vi ikke engasjerte oss som FAU i denne saken, men 
at enkeltpersoner / foreldre stod fritt til dette dersom de ønsket 

 Foreldre som ønsker å vite mer kan henvende seg til sin FAU-
representant 

o Tormod informerte om dialog med entreprenørselskapet HENT angående 
rivning av Tåsen Helsehus 

 HENT har blitt oppfordret til å vise ekstra hensyn til barna langs 
skoleveien og innføre ekstratiltak om morgenen 

 FAU har blitt oppfordret av HENT om å minne barn og foreldre på å 
respektere inngjerding og sikkerhetstiltak og være ekstra påpasselige i 
trafikken i denne perioden 

 FAU holder dialog med HENT 
o En redegjørelse for skolens visjon ble etterspurt 

 Tormod undersøker med rektor 
o Det ble ytret et ønske om å se på muligheten for AKS i 5. klasse 

 Skolens uttalelse er at den ikke har kapasitet til å gi et slikt tilbud 
 FAU ønsker likevel å se på alternativer, og representanter for FAU er 

bedt om å se på dette til neste FAU-møte 
o Det ble forespurt om korpstilbudet kunne blitt vurdert som en del av AKS og 

om dette kunne være et tiltak for å øke andelen som er med? 
 Kan skolen for eksempel se nærmere på øvingsforholdene?  
 FAU anbefalte korpset å søke om å få bruke gymsalen 

 
• Neste møte 

o Neste møte settes til tirsdag 9. april 
 


