
Referat fra FAU møte den 20 januar 2016 
 
Tilstede:  
Rektor Yngvil Hestenes (deltok første del av møtet) 
Agnes Kroepelien, (deltok første del av møtet) 
 
FAU representanter: 
Camilla Amundsen 1a 
Morten A. Østerholt 1b (referent) 
Bente Charlotte R. Brunland 1c 
Tina Aass Bull 2a 
Eivind Enok Nilsen 3a 
Espen Molden 3b 
Stine Nordgren Johannessen (vara) 3b 
Sondre Aasbø 3c 
 
Agenda 
 
Vi innledet møtet med ”Eventuelt” punktet og hadde besøk av Agnes Kroepelien (mor 
Ingrid 2b) som er en av initiativtakerne for å starte et lavterskel kor på Berg skole, 
fortrinnsvis i samarbeid med AKS. Hun har snakket med Bente Brunland og Ingunn Lid i 
trivselsgruppen i forkant av møtet. Det er mange ressurser blant foreldre på skolen som 
kanskje kan bidra.  
 
Agnes vil snakke med Guro på AKS om det er mulig å få til noe i AKS tiden. Det er også 
mulig å bruke skolens lokaler til øvelser utenom skoletid.  
 
Skolens prinsipp om at aktiviteter og kurs på AKS skal være gratis (dekkes av 
oppholdsbetalingen) ble i denne sammenheng drøftet. Dersom det skal startes kor, må 
det innføres kontingent. Dette må drøftes videre. Det kan også være aktuelt å legge kor i 
etterkant av AKS-tid.  
 
Det er uklart hvordan dette skal finansieres, men forslagene er å søke støtte og/eller 
kontingent.  
 
FAU og skolen er positive til at initiativtakerne jobber videre med dette.  
 

1. Referat fra forrige møte 
Ingen anmerkninger 
 

2. Innkomne saker 
Ingen innkomne saker 
 

3. Aktuelle saker fra rektor 
FAU ønsker ny foreldre overtakelse i vår semesteret og dette vil bli gjennomført den 28 
april 2016. 

 



Gymsal er dessverre forsinket og vil først være ferdig sommeren 2017, byggestart juni 
2016.  
 
AKS har nå 39 halvdagsplasser som gir mindre inntekter og dermed svakere 
finansiering. AKS er finansiert av oppholdsbetalingen. Bemanningen må kontinuerlig 
tilpasses inntektene. Foreløpig er ikke bemanningen redusert vesentlig siden i høst, 
men dette må fortløpende vurderes i tråd med økonomien. Skolen ønsker å gi elevene 
på Berg skole et variert og godt AKS-tilbud, og håper mange elever vil benytte seg av 
fulltidsplass.   
 

4. FAU aktiviteter 
 
a. Trafikkgruppe:  

Rektor vil følge opp COWI rapporten mot Bymiljøetaten angående krysset John 
Colletts Alle/Nils Lauritssøns vei på vegne av trafikkgruppen.  
 

b. Berg skoles venner:  
Har til nå fått inn kr 33.000,- Cafe var en stor suksess for barn, ansatte og foreldre 
som gav god inntekt til kassen.  
 

c. Trivselsgruppen:  
Har snakket med Agnes angående opprettelsen av kor.  
 
Gruppen har god dialog med Pernille Grepp Knutsen som har et særlig ansvar for 
trivsel på skolen og informerte om skolen/AKS sitt arbeide for godt miljø og 
forhindre mobbing.  
 
Planer fremover er å arrangere vennedag i vennskapsuken, velkomstdag 2. 
Skoledag.  
 
Det er også et ønske om å invitere foreldre til foredrag med Jannike Smedsplass om 
hverdagslivets utfordringer med barn. Det jobbes med endelig finansiering av 
dette.  

 
d. Bygning og utemiljø 

Gymsal er dessverre forsinket og er nå forventet ferdig sommeren 2017. 
 

e. Susna 
Ingenting å melde siden sist 
 

f. 17. Mai arrangement 
Stine som er leder innkaller til møte for 17. Mai komiteen den 15 februar for å 
starte planleggingen.  

 
5. Valg av driftsstyre 

Nytt Driftsstyre ble valgt, nye representanter er Stine Nordgren Johannessen 3b og 
Morten A. Østerholt 1b. Espen Molden er ny 1. Vara og Eivind Enok Nilsen er 2. Vara. Vi 
takker for Eivind og Espens innsats og er veldig fornøyd ed at de fortsetter som vara, 
som sikrer god kontinuitet.  



 
6. Eventuelt 

Det er lagt inn forslag om å lage en kunstgressbane og det jobbes videre med dette.  
Det kom også forslag om ballbinge som eventuelt kunne finansieres gjennom reklame 
på veggen i ballbingen. FAU var enige om at slik finansiering av er vanskelig å 
gjennomføre.  
 
Neste møte er ikke endelig bestem, men blir trolig 1 eller 2 mars 


