
MØTE I BERG FAU 29.11.2017 
 

Forfall: Ole Thygeson 5B, Mass Hus 3B, Kathrine Michelsen 2C 

Referent: Frithjof Jacobsen 5C 
 
Agenda 
 
1.            Rektor informerer om aktuelle saker 
  
2.            Gjennomgang av tilbakemelding fra foreldreovertakelsen 
  
3.            Siste nytt fra de ulike arbeidsgruppene 
  
4            Eventuelt 
 
 
SAK 1 REKTOR INFORMERER 
 
Assisterende rektor Ane Selinger møtte for skolen 
 
Ballbingen:  
Endelig avslag fra Riksantikvar om å byggen ballbinge på baksiden av skolen opp mot 
Bergskogen. Dette er et vernet område, og ingen former for inngrep aksepteres av 
Riksantikvaren. Ikke graving, men heller ikke stolper eller ting som gjøres over 
bakken. Kunstgress kan heller ikke legges. Riksantikvaren virker også generelt 
negativ til at legges opp til for mye «lek» eller aktivitet så tett opp mot Bergskogen, og 
at Bergskogen er særlig sårbart som kulturminne. Rektor Yngvil har gjort alt hun kan, 
men det ser ut til at det ikke kan bygges noen ballbinge eller lages andre 
installasjoner i dette området på skolens tomt. 
 
Alternativ plassering av ballbinge kan være friområdet i tilknytning til skolen, men da 
må det gjøres av kommunen eller bydelen.  
 
Det ser nå lite lovende ut for en ballbinge på Berg, men bygg- og anlegg-gruppa i FAU 
ser videre på saken. 
 
Økonomi:  
Skolen håpet å gå i pluss i år, men det gjør nok skolen ikke. Går mot null, men det går 
fint, var beskjeden fra ass. Rektor. Det er gjort betydelige innkjøp i år av materiell 
som skal brukes på de kommende trinn. 
 
  



Nye elever: 
Innskriving skjer 6. desember. Per nå skal 50 elever skrives inn som nye 
førsteklassinger, det ligger dermed an til to klasser på første trinn til høsten. Skolen 
håper på flere elever, så det kan bli tre paralleller. 
 
Avslutning av skoledagen til felles tid: 
Noen ønsker at skolene i området slutter samtidig på fredager. Berg Skole prioriterer 
at elevene begynner til samme tid om morgenen og at hvert trinn avslutter 
skoledagen samtidig. Vanskelig med felles slutt-tid fordi antall timer øker per trinn 
og ressurser som rom og faglærere skal fordeles.  
 
Ønsket om felles slutt på skoledagen for alle kan ikke innfris. Samarbeid med skolene 
i nærområdet for å få felles slutt på fredag er lite sannsynlig. 
 
Multismart:  
Bekymring for at barna har tilgang til resultater i Multismart, at de kan dele 
resultater på skolen. Gjelder kun femte trinn.  
Svar fra skolen: Multismart brukes kun til lekser. Erfaring er at foresatte er fornøyde, 
og at lekser blir gjort. Elever får et ark med vurdering ved avsluttet kapittel, 
bekymringen er at elevene har tilgang til dette, og sammenligner med hverandre.  
 
Kan rapporten bare komme på mail til foreldre eller på annen måte holdes unna 
barnet? Ane sjekker. 
 
Plassering i klasserommet:  
Noen blir sittende med ryggen mot tavlen. Dette er uheldig når tavlen brukes, f eks 
ved spising. Må snu seg.  
 
Svar: Ulik praksis i klassene, plasser byttes ofte. Oppfordring til å ta dette direkte 
med lærer. 
 
Lærernorm:  
FAU ba om en liten orientering om hvordan den nye lærernormen ville slå inn på 
Berg. 
 
Svar: Lærernormen er et forholdstall mellom antall elever per lærere, men ikke 
knyttet til klassestørrelse. Mer fleksibel ressurs, som kan settes inn i klasser når det 
trengs. Vil gi Berg flere lærere sannsynligvis. 
 
Assisterende rektor Ane Selinger forlot så møtet 
 
SAK 2 TILBAKEMELDING FORELDREOVERTAGELSE 
 
 
FAU har innhentet synspunkter fra foreldregruppa i samtlige klasser og fått noen 
tilbakemeldinger, både positive og negative. Positivt: 

- Hyggelig, fint å se hvordan barna har det i klassen 

- Godt å kunne stille opp når en vet at lærerne får gjort noe nyttig 

- God informasjonsflyt fra skolen de senere årene så snart aktuelle foreldre er på 
plass 



- Lett når flere kan stille opp og dagen kan deles inn. 

Negativt:  

- Mange foreldre kan ikke stille grunnet krav fra egen arbeidsgiver. Skaper 
skjevfordeling på hvem som stiller. Man er avhengig av foreldre med fri 
disponering av egen tid for at det skal bli et godt opplegg 

- Manglende informasjon fra skolen om hva, hvordan og hvorfor det arrangeres 
foreldreovertagelse.  

- Uklare retningslinjer til hva slags opplegg man kan gjennomføre, eks. om man 
kan ta med barna ut av skolen, krav til faglig opplegg, osv 

Andre tilbakemeldinger: 

- Foreldreovertagelse bør være ett lavterskeltilbud, der man like gjerne kan 
gjøre noe sosialt som faglig. Kan like gjerne være juleverksted.  

- Viktig at man har avklart forholdet til barn med spesielle utfordringer. Ikke 
alle foreldre er like flinke til å overholde taushetsplikten eller kjenner til 
hvordan man bør te seg 

- Informasjon om foreldreovertagelse må komme tidlig i semesteret fra skolen, 
slik at man har anledning til å innarbeide opplegget i egen kalender.  

Skolen oppfordres til å gjøre enda bedre rede for hva de ansatte får ut av denne 
dagen. Info kan bli enda bedre, f eks om assistentenes rolle og hvordan de kan brukes 
i løpet av dagen.  
 
SAK 3 NYTT FRA FAGGRUPPENE 
 
Faggruppe, bygg og miljø  
Ole har gjort research på friområdet. Litt diskusjon om man skal gå i gang med et 
ballbingeprosjekt, hva er sjansen for å lykkes. Denne gruppen bes om å utrede 
muligheter, ref sak 1. 
 
Trafikk  
Ikke noe møte siden sist. Det sendes ut en reminder  om voksen i vest kampanjen. 
Den sendes i januar, så foreldre husker når de har tur. Turnus for voksen-i-vest er 
laget helt frem til sommeren. 
 
Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker (SUSNA) 
Margrethe orienterte fra et møte i SUSNA med Utdanningsetaten: Ungdomsskole på 
Voldsløkka med oppstart 2022 er plan A for etaten. (Plan B ville de ikke si noe om.  
Nordberg ungdomsskolen er sprengt. Det jobbes med midlertidig løsning inntil 
Voldsløkka er oppe, det finnes planer for Berg, men de vil ikke si hva det er. Mulig 
svar mot slutten av skoleåret 2017/2018.  
 
Trivselsgruppe:  
Invitasjon til vennskapsdag tidlig i februar går ut snart.  
 
Berg Skoles Venner:  
Facebooksider oppe, alle oppfordres til å like og dele. Møte avholdt, kriterier for 
tildeling ikke utformet ennå. Utredning av hvem som skal få drive kafe på 



arrangementer. Julegran satt opp, tennes på fredag. Det vil bli satt en datofrist for 
søknader om penger fra BSV, slik at søknadene kan behandles samlet, og ikke 
løpende.  
 
17.mai-komite  
Har ikke hatt konstituerende møte. Påmeldinger til komite renner inn.  
 
 
SAK 4 EVENTUELT 
 
AKS har sendt en redegjørelse om start- og sluttider for kurs da noen foreldre 
reagerer på at kurs avsluttes sent på dagen. Til dette har AKS gitt en fyldig 
redegjørelse. 
 
Det er en kabal som skal gå opp for at AKS skal kunne ha et godt kurstilbudet. Det er viktig 
med struktur og forutsigbarhet for elever, foresatte og ansatte. Ukeplanen fastsetter 
dagsrytmen på AKS hvor AKS-dagen starter med overtakelse i klasserommene og så fri lek 
ute. 1. klasse spiser kl. 14-14.30 og 2.-4. klasse kl. 14.30-15. Etter spising er det 1 time med 
kurs, aktiviteter eller fri lek. Av årsplanen kan man se når det er kursperioder. De fleste 
kursene varer i 1 time altså til senest kl. 16 for 2.-4. trinn. Unntaket er matlagingskurs, 
fotball-og skøyteskolen og ski-og friluftslivkurs. Disse varer i 1,5 time. Grunnen til det er at 
matlaging krever mer tid og barna avslutter alltid med å spise sammen. Og de andre tre 
krever utstyr og forflytning ute.  
 
Kursene har tema innenfor målområdene i rammeplanen og den sosiale læreplanen til Berg 
skole. Det jobbes mye med rekruttering av ansatte med kompetanse innenfor de ulike 
målområdene, og de er med å utvikle kurstilbudet.  
 
AKS forsøker å ikke legge kurs som varer til 16.30 på fredager så langt det er mulig. I neste 
kursperiode i uke 2-7 så har de gjort om på dagsrytmen for 2. trinn slik at skilek- og 
friluftslivkurset (det eneste kurset på fredager) varer fra kl. 14.00-15.30 for å imøtekomme 
ønsker fra foresatte. AKS ønsker at flest mulig barn skal ha mulighet til å være med skilek-og 
friluftslivkurset selv om det må gå på fredager.  
 
De som har halvdagaplass skal hvert semester levere en tidsplan som gjelder for hele 
semesteret. AKS sørger for at kursplanen for hele semesteret er klart før tidsplanen skal 
leveres slik at foresatte kan planlegge tiden på AKS etter hvilke kurs barna ønsker å gå på. 
Hvis det skjer at de må endre på en tid eller at barnet ikke får sitt førstevalg av kurs så er AKS 
fleksible slik at tidsplanen kan endres så den går opp med kursplassen.  
 

 
Norlis lesekonkurranse brukes på tredje trinn. Den gir en del informasjon om 
hvordan elevene i klassen ligger an innbyrdes, hvem har lest mest og minst etc. 
Konkurransen har også en del kommersielle elementer. Er dette greit? 
FAU mener dette tas direkte med kontaktlærerne på tredje trinn. 
  
NESTE MØTE I FAU avholdes onsdag 31. januar kl 1830 (med forbehold) 
 
Møtet hevet kl 20.00 
 
 
 
 



 
STINE NORDGREN JOHANNESSEN 
Leder Berg FAU 
 
 
 
FRITHJOF JACOBSEN 
Referent 
 
 


