
Referat FAU møte 23. sep 2015 

 

Tilstede: 

Rektor Yngvil Hestnes (på første del av møtet)  

FAU representerer og FAU vara: 

Camilla Amundsen 1A 

Morten Østerholt 1B 

Bente Charlotte Brunland 1C 

Tina Aass Bull 2A (referent) 

Ingrid Boon Ulfsby – vara 2B 

Eivind Enok Nilsen 3A 

Espen Molden 3B 

Jonas Nyman - vara 3C 

 

 

1. Møtet ble startet av leder Eivind, lederen for FAU. 

 

2. Informasjon fra rektor: Status etter oppstart av skoleåret 

Yngvil begynte møtet med å fortelle litt om hvordan flyttingen hadde gått og hvor 

positiv åpningen hadde vært. Hun satte stor pris på stort oppmøte denne dagen. Det 

var en minnerik dag for barna.  Yngvil er også veldig fornøyd med de nye ansatte som 

er svært dyktige, og viser stor interesse for arbeidet sitt. 

Angående flyttingen til nye lokaler er det litt startproblemer som man regner med vil 

gå i orden utover høsten. Entreprenøren har vært profesjonell under hele prosessen. 

Sløydsalen, hvor litt gjenstår fortsatt, vil snart stå ferdig. Møte angående innredning i 

det blå bygget er nært forestående.  

For neste år er det 69 skolestartere på listen. Det blir da 3 klasser som er i tråd med 

utvidelsesplanene for skolen. Skolen er fornøyd med dette, og det er da ingen grunn 

til å øke inntaksområdet for skolestart 2016, som det ble jobbet for i fjor. 

FAU / KLASSEKONTAKT 

Yngvil fortalte om forskjellen mellom å være FAU representant og klassekontakt. 

FAU: Foreldrestemmen ovenfor skolen. Et langsiktig samarbeid og et fora for 

diskusjon. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar 

for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved 

skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 



Klassekontakt: Mer konkret arbeid med klassen. Være bindeledd mellom foreldre og 

kontaktlærer for sin klasse. Klassekontakt og kontaktlærer har sammen et spesielt 

ansvar for å utvikle et positivt klassemiljø.  Være talerør for foreldrene for saker av 

generell karakter og ta opp disse med kontaktlærer.  

 

3. Innkomne saker fra foreldre.  

Halvdagsplass AKS 

Nytt driftsstyrevedtak: Det vil bli tilbudt halvdagsplasser på AKS. Det vil komme et 

detaljert skriv om dette. De som ønsker å gå ned fra heldagsplass til halvdagsplass 

må si opp plassen. Man må være klar over konsekvenser halv plass medfører som 

redusert tid i ferier og mindre bevilgninger til driften av AKS. 

AKS ønsker å tilby kurs som er interessante for elevene slik at dette kan konkurrere 

med andre fritidsaktiviteter. 

Ikke knagger og trange garderober 

Garderobene er for trange og det mangler knagger. Skolen er klar over problemet og 

det skal være et møte i oktober vedr. garderobeutfordringene. Det er ikke knagger til 

3. klasse per i dag da det er utfordringer med brannforskriftene samt at brystning 

langs korridorene skal holdes intakt. (Verneverdig skole) 

Uteområdet 

Skolen prøver fortsatt å få anlagt kunstgress på plenen bak midtbygget. Ballbinge er 

ikke aktuelt da dette krever graving som kan ødelegge de arkeologiske funnene ved            

Bergskogen. 

Leksehjelp 

Fra uke 41 vil det bli tilbudt leksehjelp. Mandag og onsdag for 2. og 3. klasse fra         

kl. 15:30 til 16:15. Vil bli tilbudt av Sofia. Foreldrene kan oppfordre barna til å delta, 

og forklare hva det går ut på. Vil skje i 3. klasse rommene. 

Varm mat 

Det er kommet ønske om mere varm mat på AKS. Dette vil skolen se på etterhvert. 

De faste AKS-takstene i Oslo knyttet til matpenger er på 50 kr pr mnd og kan ikke 

økes. Det krever mye koordinering/bemanning rundt matlagingen.  FAU sitt forslag 

er å ta matlaging som kurs i AKS tiden. 

Sykling/ sparkesykling til og fra skolen 

Som mange har fått med seg har utdanningsdirektoratet gitt foreldrene ansvaret for 

om man skal la barna få sykle til skolen eller ikke. Skolen og FAU stiller seg bak 

anbefalinger fra Trygg Trafikk om å vente til barna er modne til dette. 

Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i 

blandet trafikk. Barn har ikke utviklet sidesynet før dette. Fra tryggtrafikk.no: – Er 

skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Vi vil ikke at vår anbefaling 

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/laer-egne-barn-a-sykle/
http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/laer-egne-barn-a-sykle/


brukes for å nekte foreldre å sykle sammen med barna til skolen. Samtidig mener vi at det 

er fornuftig at foreldre og skole via skolens rådsorganer blir enige om noen felles regler, og 

dermed ivaretar alle elevenes sikkerhet, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk Kristin 

Øyen. 

Skolen ønsker ikke sykkelparkering inne i skolegården. Sykler skal heller ikke settes 

under taket eller i gangen, da dette vil kunne være til hinder for rømningsveier. 

Mellom brakkene og veien er det en sykkelparkering elever og foresatte kan benytte 

Sparkesykkel likestilles med sykkel. 

Vi oppfordrer med hensyn til miljøet rundt skolen at alle barna skal gå til og fra 

skolen. Biler skaper unødvendig trafikk i et området hvor det ikke er tilrettelagt for 

parkering. 

FAU vil komme tilbake med tid og opplegg for en «Gå til skolen aksjon»! 

Fadderordning Berg skole 

I fjor fikk skolestarterne faddere fra Tåsen skole, men i år passet ikke det med 

kullene på Tåsen. Derfor blir det ingen faddere fra Tåsen i år. Årets 3. trinn kommer 

til å bli faddere for neste års 1.klassinger.  Skolen har lagt til rette for vennskap 

mellom yngre/eldre elever på andre måter i år for eks. gjennom vennskapsdag. FAU 

foreslår at 3. klassene kan være fadderklasser for de minste.  Skolen vil se på dette. 

Ønske om kjøleskap i klasserom 

Dette er ikke vanlig praksis. Skolen har ikke ekstra kjøleskap. TIPS: Det finnes 

matbokser med små kjøleelementer. 

FOVEA fotografering hvert år? Kvaliteten har vært dårlig 

Bilder blir tatt også på grunn av Årboken hvor klassene årlig blir presentert. Skolen 

hadde dårlig erfaring med FOVEA i fjor så om de ikke gjør en god jobb nå blir det 

bytte av firma. Foresatte står fritt til selv å velge om de vil kjøpe bilder. 

 

4. FAU ved Berg skole sin organisering av FAU  

Forslaget til retningslinjer for valg av foreldrerepresentanter til FAU og 

klassekontakter ble enstemmig vedtatt. 

Se: https://berg.osloskolen.no/https://berg.osloskolen.no 

 

 

5. Arbeidsgrupper 

Trafikk. Leder Espen Molden 

Espen forklarte hva som var jobbet med siste skoleår, og det er de uoversiktlige 

kryssene John Colletts allé / Nils Lauritssøns vei, Østhellinga /Nils Lauritssøns vei, 

samt krysset der Bergslia går ut i John Colletts Allé. 

https://berg.osloskolen.no/


Det er blitt etablert to trafikkdumper i veien utenfor skolen og det er laget større 

fortau ved enden av Bergslia.  

Bygning og utemiljø gruppe. Leder Morten Andreas Østerholt 

Fysisk miljø. Innbefatter å jobbe videre med garderobeproblematikken samt 

gymmuligheter.  

Trivselsgruppe. Ledes av Ingunn B. Lid & Cathrine Smestad 

Sørge for best mulig sosialt miljø for elevene, skolens ansatte og foreldrene.   

Berg skoles venner. Leder Tina Aass Bull 

Foreningen ble etablert i våres og har til formål å bistå skolen økonomisk utover det 

som ligger innenfor skolens økonomiske rammer. Foreningen skal sikre et godt 

samarbeid med skolen, og målet er å kunne bidra med midler som er til det beste for 

skolen og elevene. 

Inntekter vil i første omgang gå til å bygge opp et fullverdig bibliotek. Bøker vil bli 

kjøpt inn i samarbeide med biblioteketsansvarlig. 

Eget infoskriv vil sendt ut senere om Berg skoles venner. 

Kort info finnes også på venneforeningens hjemmesiden: www.bergskolesvenner.no 

 

17. mai arrangement på Berg. Koordinator fra FAU for arrangementet er                        

Stine Nordgren Johannessen.  

Det er 3. klasse som vil være ansvarlig for å arrangere et opplegg og 2 foreldre skal 

rekrutteres fra hver 3. klasse. 

Startkapital vil antageligvis bli nødvendig for å kjøpe inn eks popkornmaskin som 

igjen genererer gode inntekter til arrangementer. 

Berg skoles venner vil bli tilført et eventuelt økonomiske overskuddet fra 

arrangementet fra salg av kaker, brus, is etc. 

 

 

 

Neste FAU møte er onsdag 28. oktober kl. 19.00. 

Saker som ønskes tatt opp bes gitt klassens representant innen da. 

 
God høstferie! 

 


