
Referat FAU-møte 22. mai 2018 

Til stede: Johannes (vara) 1A, Kevin 1B, Guri 1C, Åsmund 2A (referent), Rikke 2B, Guri 

(vara) 3A, Anne 3C (vara), Veronique 4B, 5A Tormod, Stine 5B (Leder og 

møteleder), Vibeke (vara) 5C 

Forfall: Kathrine 2C, Mas 3B og Margrethe 4A 

 

Innledende orientering fra Yngvil (rektor) og Ane Elisabeth 

(assisterende rektor) 

Takk til foreldrene på tredje trinn for bra arrangement på 17. mai. Fint gjennomført og 

skolen var ren og ryddig dagen etter. Det var mange fornøyde barn og voksne. Barna var 

flinke i toget.  

Økonomien ser ikke så dyster ut nå som den gjorde i januar/ februar. Det er bevilget penger 

bl.a. pga kravet til lærertetthet. Så rammene er ikke så stramme som det så ut til. Vi får 

ansatt nye lærere og det er satt av penger til nødvendig innkjøp. Økonomien er med andre 

ord under kontroll.  

Det er 56 skolestartere til høsten. Det blir arrangert førskoledag i juni. Det er ikke bestemt 

om det blir to eller tre klasser, eventuelt en mellomting. Det er flere tenkelige modeller. 

Det er tilsatt mange nye lærere. Begynner å legge kabalen for 2018/19 nå. Noen lærere 

bytter klasser, andre fortsetter. Vi er veldig fornøyde med de nyansatte lærerne. Dette blir 

bra! 

Spm. ang sykkelprøve: Skolen har hatt sykkelopplæring for femte klasse. Dette må ikke 

forveksles med den tidligere sykkelprøven. Denne finnes ikke lenger iom det ikke er skolen 

men foreldrene som avgjør om elevene skal få sykle til skolen. (Merk: FAU har anmodet 

foreldrene om å la sykkelen være hjemme til barna begynner femte klasse).  

Sykkelundervisningen tar for seg ulike temaer, som utstyr, tilstand, teori, praktiske øvelser 

mm. Denne undervisningen sorterer under kroppsøvingsfaget. Skolen oppfordrer foreldrene 

til å sykle sammen med elevene, det holder ikke med den opplæringen de har på skolen. For 

at barna skal være trygge i trafikken må de øve med foreldrene på hjul.  

Spørsmål ang skolepatrulje: Dette er Ikke aktuelt før elevene går på 7. trinn. Det er krevende, 

elevene konkurrerer med voksne bilister som ikke alltid kjenner eller respekterer reglene. 

Trafikksituasjonen rundt Berg tilsier ikke at vi skal ha skolepatruljer. Det er uansett ikke 

aktuelt nå. 

Uteområdene rundt det nye gymsalbygget blir ikke satt i stand før ferien. Brakkene må stå til 

vannskaden er ferdig utbedret. 

Fra høsten skal Trivselsgruppa i FAU delta i Skolemiljøutvalget.  

 



FAU-møte  

 

17. mai 

Det var god innsats fra foreldrene på 3. trinn. Komiteen lager en rapport/ evaluering av 

arrangementet som kan brukes av neste års arrangementskomité.  

Komiteen kjøpte inn noen nye premier. Bra med mindre utvalg av premier. Gode 

tilbakemeldinger på dette, det ble mindre kaotisk. Generelt forsøkte komiteen å forenkle ved 

også å ha mindre utvalg (brus, is premier). Bruke Vipps i stedet for kuponger. Målet var å 

lage et hyggelig arrangement, men å holde det enkelt. Ikke tjene mest mulig penger.  

Oppgjøret fra Vipps er ikke kommet inn, så økonomien er ikke klar. Men det ble et 

overskudd. Det viktigste for arrangementet er at alle foreldrene på trinnet deltar. Da er det 

helt overkommelig.  

 

iclub 

FAU fått henvendelse fra iclub juniorklubb. Det er et tilbud til barn i 5. og 6. klasse, en slags 

privat «AKS». De har holdt til på trikkesløyfa tidligere, men holder nå til på Ullevål skole. Bra 

tilbud for barn som ikke har tilbud via organisert idrett e.l. Elevene får mat, fysisk aktivitet 

og sosialt samvær en eller noen dager i uka. FAU henter inn litt mer informasjon, så har vi en 

runde på epost om dette er noe vi mener burde sendes ut til foresatte til de som går i femte 

og sjette til høsten. 

Ungdomsskole på Voldsløkka 

Høringsuttalelsen fra driftsstyret på Berg til Utdanningsetaten kommer i morgen. Denne 

legges ved når referatet sendes ut. 

FAU skal også komme med en egen uttalelse til Utdanningsetaten, men det er vanskelig når 

så mye er uavklart. Utdanningsetaten holder kortene tett til brystet.  

Det er kommet inn mange ulike og til dels sprikende innspill fra klassene på hva som er 

viktig for foreldrene på fjerde og femte trinn. Det er mange tenkelige løsninger for disse 

elevene. Men ingen av løsningene fremstår som ideelle sett i forhold til hvis de kunne begynt 

på en ungdomsskole som var i full drift. I FAU var det særlig en bekymring for de elevene 

som startet opp i første klasse på Berg skole og som har vært eldst hele skoleløpet.  

Det er heller ikke utenkelig at prosessen med å etablere ny ungdomsskole vil bli forsinket. 

Da vil ikke de som nå går i femte klasse gå på en ny skole på Voldsløkka i det hele tatt. Mye 

er mao usikkert. 

Slik situasjonen er nå ønsker FAU å opprette en gruppe fra neste skoleår bestående av 

representanter fra 5. og 6. klasse, eventuelt med ressurser fra klassene, som har som 

oppgave å være pådriver for at man i dialog med Utdanningsetaten kommer frem til gode 

løsninger. Det er et viktig år vi har foran oss som krever et FAU som er på ballen.  



Det ble ikke tid til tilbakemelding fra de ulike gruppene. For å sikre kontinuitet vil det bli et 

siste FAU-møte før sommerferien, den 19. juni kl 18 – 20. Da kalles de nyvalgte FAU-

representantene inn sammen med dagens FAU. 

 


