
MØTE I FAU BERG SKOLE 15. OKTOBER 2019 
 

Tilstede: 
Leder: Tormod Fjellgård 7a, 
 
Silje Brit Horritsland 1c  
Ina Bøe 2a  
Marius Middelthon 2b (vara)  
Sjur Flatlandsmo 2c   
Karen Jøssang 3a  
Ole Tveten 3b  
Lise Angell 3c  
Lars Øivind Høiseth 4a   
Jan Hystad 4b  
Jan Børre Staff 5a  
Siri Pernille Utkilen 5b  
Anne Cathrine Aarhus 5c   
Marte Stubberød Eielsen 6a 
Torgeir Fyhri 6c  
Asgeir Herlov Berg 7b vara  
Frithjof Jacobsen 7c 

 
 
 

Sak 1: Velkommen og informasjon fra skolen v/ rektor Yngvil Hestenes 
 
Yngvil ønsket velkommen, spesielt til nye medlemmer. Beklaget at det hadde tatt litt tid med 
første møte, det skyldes valg av nye representanter til FAU på høstens foreldremøter og nye 
klasser. 
 
Status: Fin start på skoleåret, foreldremøter avholdt på alle trinn. Hyggelige fine møter. 
 
Nytt skoleår: Undersøkelser står for tur, som går over hele landet. Nasjonale prøver på 5 
trinn. Elevundersøkelsen 5 til 7 klasse. Stor undersøkelse med mye tekst. Kan være litt 
vanskelig å komme gjennom for 5-klasser. Berører mye i hverdagen, trivsel, arbeidsformer, 
kommunikasjon med lærere etc. Et godt redskap for å følge elever/klasser opp gjennom.  
 
Lik for alle trinn. Kommer også en trivselsundersøkelse for 1 til 4 klasse. Atskillig enklere 
utformet. Denne undersøkelsen er ny i år. 
 
Samarbeidet med barnehjemmet i Nepal fortsetter. Har gått gjennom mange år. Viktig for 
skole og barn. Innsamling på FN-dagen. Jobbing i klasser, de eldste forteller de yngste om 
barnehjemmet. Brevskriving på engelsk. 
 
Ny basketkurv på vei. Reparasjonen ble forsinket pga forsikringstrøbbel. 
 
 



Driftsstyre: Skolens øverste organ. Alt som handler om Berg skole tas opp i driftsstyret. Ca 
fire møter i året. Valg til dette senere i møtet. Vervet anbefales av Yngvil. 
 
Ungdomsskoletilknytning: Første til femte trinn vil etter all sannsynlighet begynne på den 
nye ungdomsskolen som skal bygges på Voldsløkka. Sjette og sjuende må gå et annet sted.  
 
Tidligere ønske fra foreldre har vært at trinnene skal holdes samlet ved overgang til 
ungdomsskolen.   
 
Anbefaling fra Utdanningsetaten kom skolen i hende på møtedagen.  
Årets syvende trinn kan tas imot på Marienlyst. Kullet etter skal gå på Engebråten. Det vil bli 
gitt tilbud om bussing for Berg-elevene som skal på Engebråten.  
 
Utdanningsetaten har utarbeidet et høringsdokument som også er publisert på skolens 
netttsider. Det er gitt fem ukers frist på innspill til dette dokumentet. Konklusjon fra 
Utdanningsetaten kommer i desember.  
 
Rektor bes om å sjekke hvordan muligheten er for å eventuelt søke overflytting fra 
Engebråten til den nye skolen på Voldsløkka når denne står ferdig. Det er sannsynlig at 
elevene som begynner på hhv Marienlyst og Engebråten vil få mulighet til å gå der 
ungdomsskolen ut.  
 
Det ble nevnt at FAU burde vurdere å oppfordre elever og foreldre om å sykle til Engebråten 
når den tiden kommer.  
 
FAU anmoder Utdanningsetaten om å komme på besøk til Berg for å svare på spørsmål om 
ungdomsskole fra foreldrene 
2: Godkjenning av dagsorden og referat v/ Tormod 
 
Tormod orienterte kort om arbeidsformer i FAU for de nye medlemmene av FAU.  
 
Referat og dagsorden ble godkjent. Som møtereferent ble Frithjof Jacobsen 7C utpekt. 
 
3: Valg av representanter til driftsstyret v/ Tormod 
 
Perioden til Morten Østerholt i driftsstyret går ut. Det samme gjelder Ingunn Borlaug Lid som 
har gått inn som fast medlem i 2019.  
 
Perioden for varaene Jan Børre og Frithjof går også ut til jul. 
 
Jan Børre Staff 5a valgt som ny fast representant til driftsstyret.   
Lise Angell 3c ble valgt som varamedlem.   
FAU sjekker om Ingunn Borlaug Lid kan tenke seg å sitte en periode til som fast medlem. 
 
4: Valg av representanter til undergrupper  
 
Tormod orienterte om de ulike gruppenes funksjon og arbeidsform 



 
Berg Skoles Venner:   
Siri Pernille Utkilen 5 b, Ina Bøe 2a og Nina Selvik 2 b valgt som nye medlemmer 
 
Digital: 
En ny undergruppe foreslått av Tormod. Den skal ha et eget ansvar for alle saker knyttet til 
bruk av digitale læremidler/mobiltelefoner/sosiale medier etc. Det dukker opp et økende 
antall saker knyttet til dette feltet, og er derfor på tide med en egen undergruppe, mente 
Tormod. FAU var enige i det. 
 
Jan Hystad 4 b og Silje Brit Horritsland1c valgt inn. FAU-leder Tormod går også inn i gruppa 

 
SUSNA  (Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker): 
Nåværende representant Torgeir Fyhri 6c fortsetter. Anne Cathrine Aarhus 5c går inn som 
vara 
 
Trafikk: 
De to representantene Ola Tveten 3b og Frithjof Jacobsen 7c fortsetter i gruppa. 
Det ble lansert et ønske om en reflekskampanje nå i høstmørket. Ola skaffer reflekser og får 
delt ut til elever på skolen  
 
Trivselsgruppa:  
Marte Stubberød Eielsen 6A orienterte om gruppas arrangementer, bl.a. et avholdt 
foreldremøte om nettvett i fjor og et planlagt møte for foreldre på 1. til 3 trinn med Jannicke 
Smedsrudplass. Marte fortsetter i gruppa 
Lars Øyvind Høiseth 4 a, og Karen Jøssang 3 a trer inn.  
 
17. mai-komite:  
Årets tredjeklasseforeldre har ansvar for 17. mai-arrangementet på Berg Skole. Det ble ikke 
valgt noen leder for komiteen på dette møtet. Tredjeklassenes FAU-rep og klassekontakter 
må sondere hvem som kan tenkes å ta på seg ledervervet.  
 
5 Andre saker 
  
Det ble diskutert et innkommet forslag om kjøleskap til barnas matpakker. FAU spør skolen 
om en vurdering på dette.   
 
FAU ber rektor/skolen nok en gang om en oversikt over hvilke aktiviteter som foregår i Berg 
skoles gymsal på kveldene, slik at interesserte barn eller foreldre evt kan melde seg på.  
 
Det ble sagt i møtet at en del klasser hadde fått beskjed på høstens foreldremøter at 
foreldreovertagelse var avlyst i dette skoleåret. FAU sjekker med skolens administrasjon.  
 
Det ble tatt til orde for å etablere en høytidelig og fin skoleavslutning for årets 7. trinn, som 
er det første avgangstrinnnet fra den nye Berg Skole. En seremoni som kan starte en fin 
tradisjon for skolen, elever og foreldre.   
 



Det ble besluttet at en liste over FAU-representanter og klassekontakter for alle trinn legges 
ved dette referatet.  
 
Neste FAU-møte avholdes tirsdag 19 november kl 18. 
 
Møtet avsluttet ca 19.30. 
 
 
Tormod Fjellgård 
Leder Berg FAU 
 
 
Frithjof Jacobsen (sign) 
Referent 
 
 
 
 
 
 


