
Referat FAU-møte 19. november 2019 

1. Velkommen og informasjon fra skolen v/ Tormod (på vegne av rektor) 

• Nasjonale prøver – Berg med gode resultater 

• Femteklassingene på Berg skole er «Oslo-mestere» i lesing, og best i 
Nordre Aker også i engelsk og regning, det viser resultatene fra høstens 
nasjonale prøver på 5. trinn. LES MER. 

• Se også vedlagte utdrag fra resultatene 

• Avslutning 7. trinn 

• Følgende forslag er sendt klassekontaktene:  

o Vi foreslår tirsdag 16. juni for dato for avslutning for 7. trinn. Det blir en 
høytidelig avslutningsseremoni for hele trinnet i kroppsøvingssal.  
Klassekontakter/foresatte er ansvarlig for et eventuelt arrangement 
etter seremonien. Skolen ønsker da at dette skal være et økonomisk 
nøkternt arrangement, - som inkluderer alle, uansett økonomi. 
Klassekontaktene på trinnet kan bli enige om det skal være et 
klassevis arrangement etter seremonien, eller et felles for hele trinnet. 
Dersom det er ønskelig, kan skolens kantine/AKS-rom e.l. lånes. 
Lærerne inviteres gjerne til arrangementet etter seremonien. Kom 
gjerne med kommentarer til vårt forslag! 

• Følgende tilbakemelding er sendt fra en av klassekontaktene: 

o Takk for dato og positivt svar. Vi tar med oss ønsket om at det skal 
være økonomisk nøkternt og at lærerne gjerne inviteres. Begge deler 
regner jeg med at vi stiller oss bak, selv om jeg ikke har spurt eksplisitt 
i egen klasse. Men vi tar det med oss. Kommer tilbake hvis det er 
spørsmål eller ting vi har behov for å avklare underveis. Da holder vi av 
16. juni og gleder oss til avslutning, selv om det også blir veldig rart - 
ferdig på barneskolen er jo en milepæl i livet. 

2. Godkjenning av dagsorden og referat v/ Tormod 

• Godkjent uten videre kommentar 

• 1a, 1b (vara), 1c,  2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 5a, 5c, 6a (vara), 6c, 7a, 7b  

3. Informasjon fra undergruppene (de som til nå har meldt inn på forhånd); 

• Digital 

o Tormod foreslår at gruppen ser nærmere på et undervisningsopplegg 
kalt «Bruk hue», se www.brukhuet.no 

https://nab.no/nyheter/her-leser-de-best-i-byen/19.19886
http://www.brukhuet.no/


o Foreslår at gruppen går i dialog med lærere (elevråd?) for å presentere 
dette som et mulig «undervisningsopplegg» ved Berg skole 

o FAU påpekte at det er like viktig at de unge så vel som de eldste 
elevene kobles på, dog på hvert sitt premiss 

o Noen ressurser digtialgruppa vil se nærmere på, drøfte med skolen, og 
som vi også anbefaler foreldrene å se på / ta i bruk / lytte til; 

o www.brukhuet.no - et gratis interaktivt 
undervisningsopplegg som alle lærere på mellomtrinnet 
og ungdomstrinnet kan ta i bruk! 

o https://www.barnevakten.no/skole/laerings-ressurser/ - 
Barnevaktens portal for online ressurser for økt nettvett blant 
skolebarn 

o https://www.barnevakten.no/sosiale-medier-er-ikke-laget-for-
barn/ - Barnevakten skriver om barn og sosiale medier 

• Trivsel 

• Foredrag om sosial kompetanse for 1. - 3. trinn 

• Tilbakemelding fra organisator, Marte (6a); 

o Selv synes jeg foredraget var nyttig og engasjerende, 
med mange konkrete tips og råd til hvordan vi kan lage 
et godt skolemiljø for barna. Litt synd at oppmøtet var 
lavt. Tipper det var ca. 50 foreldre der. Så lærdommen 
til en annen gang tror jeg må være at det lureste er å 
legge slike foredrag før et ordinært foreldremøte, slik vi 
gjorde med Barnevakten-foredraget i vår. Ulempen da 
var at det ble lite tid, men i vår var det til gjengjeld veldig 
bra oppmøte.  

o Det bød på noen utfordringer å arrangere foredrag uten 
helt å ha oversikt over hva som skal til av rigging, så det 
var veldig bra å ha mange FAU-ere til stede  - for 
eksempel når et tungt basketbrett måtte løftes ned fra 
ribbeveggen og andre små og store uforutsette ting. Så 
tusen takk til alle som stilte! 

• Foredraget er vedlagt referatet 

• FAU ble enige om at en i forkant av neste års foredrag 
kontakter skolen for å forsøke å koordinere det slik at en kan 
legge foredraget samme ettermiddag / kveld som 
foreldremøtene på trinnene 

• 17. mai komiteen 

http://www.brukhuet.no/
https://www.barnevakten.no/skole/laerings-ressurser/
https://www.barnevakten.no/sosiale-medier-er-ikke-laget-for-barn/
https://www.barnevakten.no/sosiale-medier-er-ikke-laget-for-barn/


• Første møte avholdt, ansvar fordelt mellom klassene 

• FAU tilgjengelig dersom komiteen trenger bistand til organisering ++ 

4. Annet 

• Teaterstykke 4. klasse (stykke som settes opp til vår / sommer) 

• FAU anmoder skolen om å vurdere hvilket stykke som settes opp mtp 
at flest mulig barn blir med – unngå stykker med for få «hovedroller» 

• FAU trekker frem fjorårets stykke fremført av 2. klasse («Kardemomme 
By») og av 6. klasse («Snekker Andersen og Julenissen») som 
kreative måter å sette sammen stykker slik at alle blir inkludert 

• Children of the Universe 

• FAU vil, via rektor, be organisasjonsledelsen om et årsregnskap og en 
årsmelding for 2019 og fremlegge dette for foreldrene ila 2020 

• Åpen Dag AKS 

• FAU-leder undersøker med AKS og skolen om det lar seg 
gjennomføre med tenning av julegran samme dag 

• Skolen har vært i dialog med Berg Skoles Venner, og julegrana 
er overrukket, satt opp, og tent 

• FAU oppfordrer alle foreldre som «baker» til i den grad det er mulig å 
stille med så sunne alternativer som mulig – pizzasnurr osv. 

• Anleggsarbeid ved Tåsen Seniorsenter og skoleveien 

• FAU undersøkte arbeidet som pågår ved tidligere parkeringsplass for 
kommunens el-biler v/ Tåsen Seniorsenter. Saksinnsyn hos PBE viste 
til at parkeringsplassen skal utvides. Se situasjonskart og 
mailutveksling med naboer som blant annet omhandler trygg skolevei 
og trafikkhåndtering i forbindelse med arbeidene.  

• https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?j
no=2019026828&fileid=8354142  

• https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?j
no=2019156102&fileid=8776395  

  

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019026828&fileid=8354142
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019026828&fileid=8354142
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019156102&fileid=8776395
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019156102&fileid=8776395


5. Ungdomskoletilhørighet, UDE og høringsuttalelsen 

• Siste punkt på agenda da FAU hadde invitert foreldrerepresentantene ved 
Driftsstyret til å delta i denne delen av møtet 

• Diskusjonen gikk på følgende punkter; 

• 7. trinn er i stor grad fornøyde med utfallet og har ingen innspill 

• 6. trinn er mellomfornøyde, men opptatt av at busstilbudet garanteres 
for og at man undersøker muligheten for å søke seg til Voldsløkka 
siste året 

• 5. trinn er overrasket over beslutningen om å sende elevene til 
Engebråten, og ikke fornøyde med måten dette ble kommunisert på av 
UDE. Flere foreldre tar til ordet for å be om flytting av hele klassen fra 
Engebråten til Voldsløkka når denne starter opp. 

• Siden møtet har UDE bekreftet at hele Bjølsen ungdomsskole 
flyttes til Voldsløkka når denne startes opp. Det åpner for at 
Berg-elevene kan søke seg til Voldsløkka fra 2023 

• FAU stiller seg spørrende til hvorvidt UDE har gjennomført en 
tilstrekkelig utredning i forkant av beslutningen om Engebråten 

• FAU-leder undersøker dette videre med UDE 

• FAU ønsker uttalelse fra UDE på hvorvidt det er inngått avtale med 
alle leietakere på Voldsløkka, og hvorvidt en kan forvente flere 
overraskelser som påvirker tidsskjema 

• FAU-leder følger opp med UDE 

• FAU ønsker, i samarbeid med skolen, å få til et besøk ved Engebråten 
skole i løpet av kort tid. På denne måten kan skolen, foreldrene, og 
barna se nærmere på fasilitetene, skoleveien med mer 

 

----------------- *************************** ----------------- 


