
REFERAT FAU BERG SKOLE 25. SEPTEMBER 
 
Tilstede: 
1 a Sjur Flatlandsmo 
2 a Kine Sabel  
2 b Kevin A. Skog 
3 a Tore Dreyer 
3 b Alice Ennals 
3 c Ole Kristian Nystrøm 
4 a Jan Børre Staff 
4 b Terese Aaalborg (vara) 
4 c Anne Chatrine Aarhus 
5 a Marte Eielsen 
5 b Torgeir Fyhri 
6 a Tormod Fjellgård 
6b Ingrid Myrtveit 
6c Frithjof Jacobsen 
 
 
TORMOD ble valgt til ordstyrer 
FRITHJOF ble valgt til referent 
 
1)REKTOR ORIENTERER 
 
Stor suksess med ny gymsal 
 
Mange nye lærere. 10 nye. 8 nye stillinger. Skolen vokser, pluss lærernorm 
 
To helt nye på skolen lærere for første, tre nye kontaktlærere på sjette trinn 
 
Kursing i kildesortering i hjemmet, etter to dager med kurs på skolen ifb med overgang 
til nytt system for kildesortering på skolen. Ikke helt i mål, men gradvis frem også pga 
renovasjonsetaten. Vært veldig gøy. 
 
Ungdomsskole 
Siste nytt: Fortsatt Voldsløkka som peker seg ut. I 2020 begynner våre elever, da vanlig 
med høring. Midlertidig løsning ennå ikke vedtatt, men skolen/driftsstyret skal 
involveres nå i høst.  
 
Spørsmål om mobilfri skole? Rektor sier dette ikke er noe problem. Bergs regler er at 
mobiler skal ligge i sekken i skoletiden. Elever skal ikke holde på med mobiler i 
skoletiden. Dette blir fulgt 
 
På spm om øvingsrom for skolekorpset, fortalte rektor at Berg har tilbudt flere 
øvingsrom, men at skolen ikke har hørt noe tilbake fra korpset.  
 
 
2)VALG AV NY LEDER 
Tormod Fjellgård (6 a) valgt ved akklamasjon 



 
 
 
3) FORDELING I AKTIVITETSGRUPPER 
 
Trafikk 
Faggruppe for alle spm rundt trafikksikkerhet for skolevei 
Frithjof 6c, Kevin 2 b 
 
Trivselsgruppa 
Også representanter i skolemiljøutvalget som har 2 møter i året 
Alice 3B, Kine 2A, Marte 5A 
 
Bygg og utemiljø 
Faggruppe for skolens bygg og anlegg 
Jan Børre 4A 
 
17 mai-arrangement 2019 (tredje trinn) 
Komiteen består av  tre personer fra hver klasse på tredje trinn, en av dem representant  
i FAU 
Tore 3A 
 
SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i bydel Nordre Aker 
Trygve 5b og Ingrid 6b 
 
BSV 
Guri 2C fortsetter gjerne her, får følge av  
Terese 4B 
 
FAGGRUPPA 
Gruppe for skolens læringstilbud/læringsmiljø etc 
Skal også håndtere spm om foreldreovertagelse  
Anne 4c   
Sjur 1a 
 
 
4) EVENTUELT 
Det ble diskutert om Bli kjent-festen som skolen arrangerer på begynnelsen av året 
fungerer like godt som før. Trivselsgruppa ser på dette. 
 
Det ble spurt om det finnes en instruks for FAU som man kan distribuere til foreldre i 
klassene. Det finnes mye om FAU på Berg skoles hjemmesider.  
 
Det ble luftet at skolen bør spørres om egenandel/ordning ifb med leirskole med 
leirskolen for 7. trinn til neste år. 
 
Det ble besluttet å opprette/aktivisere en egen epostadresse for Berg FAU 
 



Det ble også besluttet å opprett en lukket facebookgruppe for Berg FAU for deling av 
løpende info etc 
 
5) MØTER FREMOVER 
Det blir møter i FAU 30 oktober og 20 november. 18-20 på Berg Skole. De som ikke kan 
møte bes om å sende vara 
 
Møtet hevet 19:22 
 
Frithjof Jacobsen 
Referent 
 
 
 


