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Klasse FAU representant 

1A Wilhelm Bjølseth 

1B Lars Chr. Bråten 

1C Katinka Holtsmark 

2A Karen Helene Sendstad 

2B Jan Briseid 

2C Anne Margrethe Hausken Nordberg 

3A Marte Braathen 

3B Elise Hilland 

3C Jens Chr. Holm 

4A Kristine Tonning 

4B Gro Birkeland Tangen 

4C Kristin Hofsø 

5A Kirsti Bull 

5B Vivi Mathisen 

6A Stine Bakkejord 

6B Marit Ottestad 

7A Cathrine Moksnes 

7B Anne Kristin Wadahl 

 
1. Godkjenning av innkalling 
Ok 
 
2. Siste fra skole/rektor (ass.rektor  Thea Bakken deltok) 
Skolens ledelse hadde kun et pkt til møte, dette omhandlet 17. mai. Skolen fikk et merforbruk da ikke 

alle betalte for transport til byen. Skolen kom med forslag om bruk av t-bane eller at foreldre selv 

fulgte sitt barn til oppmøtested i sentrum. Mange synspunkter rundt dette fra representantene i 

FAU, men ble enige om at dette er en sak for den nye FAU for skoleåret 2022/23, og at de følger opp 

dette og lager et felles forslag med skolens ledelse der flest mulig får mulighet til å delta i barnetoget.  

 

 



3.   Oppsummering 17. mai 

Ført en stor takk til Marte Braathen (3A) som tok hovedansvaret for ettermiddagsarrangementet på 

skolen 17. mai. Erfaringen viser at to år med pandemi ga litt utfordringer med erfaringsoverføring fra 

tidligere, men MB lager et erfaringsdokument som neste 17.mai-gruppe til ha god nytta av. 

 
Ble og diskutert 17.mai-tog annet hvert år byen/evt tog i nærmiljøet, og at denne diskusjonen og 

videreføres til kommende FAU. 
 

Dette hadde også kommet en del reaksjoner på at man ikke sang «Ja, vi elsker dette landet» før 

avgang til tog og trivsel i byen. Dette regner vi med gjenoppstår som en god tradisjon til neste år. 

4.  FAU 2022-23 

De fleste klassene har valgt nye representanter for kommende skoleår med unntak av 4. klasse. 

Grunnen til dette er at 3abc skal bli til 4ab. Fulltallig FAU for skoleåret 2022/23 vil være klart i 

september. 

5.  Gruppene informerer 

o Aks: Ingen nye saker: Ikke noe nytt 

o Trafikkgruppe: Ingen nye saker.  
Fortsatt kjøring på gangvei på Gaustad-siden, der noen flytter betongblokk for å kunne passere.    
Foresatte her følger med.  

 

o SUSNA: Ingen nye saker. Må få denne gruppa til å bli bedre på å inkludere og sende ut info til 

representantene i vårt FAU 

o Driftsstyre: Ingen nye saker, har driftstyremøte 2. juni 
 
o SMU: Ingen nye saker 

 
o Utemiljø: Ingen nye saker. Basketbanen har fått malt opp streker.  

 
o Inkludering: Etter at FAU har satt inkludering enda mer på agendaen og en ny gruppe er etablert 

i FAU etter initiativ fra blant annet Wilhelm Bjølseth (1a) og Karen Helene Sendstad (2A). Skolen 
har hatt en internasjonal dag for elevene og det er utarbeidet et plan for første skoledag der 1. 
klasse-foreldrene får lik- og god nok informasjon om skolen og nærområdet. Det er utarbeidet og 
samlet informasjon på engelsk. 

o Andre skoler i Oslo er kontaktet med spørsmål om allerede utarbeidede skriv på andre språk.  
  
6. Eventuelt: Det ble tatt opp fra representantene fra 7. klassene at Nordberg Skole kommer til å 

tilby en idrettslinje fra skoleåret 2022/23. Det er noe uklart i hvilken profil dette linjevalget vil bli 
seende ut. Ber foreldre som har barn som ønsker å søke på dette om å kontakte Nordberg Skole 
for å få en bedre oversikt over tilbudet. 

 
Dette var skoleårets siste FAU-møte. 

Neste møte blir onsdag 7.september. Saker må sendes inn innen 1.september. 


