
 

Referat fra møte i FAU 5. november 2019 
Referent: Mari Pahle 

 

Rektors kvarter (halvtime) 

 

 NAF-aksjon skoleveien var vellykket, godt oppmøte. Takk til 
trafikkgruppa og alle som stilte.  

 Berg-elever kommer i 8 klasse neste år, ca 200 elever neste år vs 
150. Midlertidig ordning. Mer informasjon kommer.  

 HPV-vaksine 
Helsesykepleier er igang med HPV-vaksine 7. trinn, jenter og 
gutter. Alle som har spørsmål vedr dette, bes ta kontakt med 
skolehelsetjenesten 

 MAKS brukerundersøkelse i nov. Elevundersøkelse på alle trinn 
snart. 

 Skolen vurderer å bygge opp en utstyrspark for overnattingsturer 
på ungdomsskolen, mange mangler utstyr. 

 Friminutt 
Storefri i år 10 min kortere, lillefri 5 min kortere. FAU har bedt om 
en redegjørelse, og evaluering av dette. 
Ingen endringer så langt, rektor vil ha tilbakemeldinger fra et 
bredere utvalg av elever og lærere. Rektor viser til at det 
gjennomføres andre voksenstyrte aktiviteter (som RØRIS), for å 
kompensere for kortere utetid.  

 Gladsak: jenter på 4. trinn ber om at skolen bytter ut tusjene fordi 
de ikke er miljøvennlige. Rektor setter pris på slikt engasjement.  

 Spørsmål fra FAU: Hvordan håndheves mobilforbudet på skolen? 
Det er ikke tillatt med mobil i skoletiden. Rektor presiserer at det 
ikke skal være nødvendig med mobil eller Apple Watch på skolen. 
Disse kan brukes til å filme, ta bilder og lydopptak på skolen, noe 
som er uheldig og vanskelig å oppdage av voksne. Det er viktig at 
alle foresatte stiller seg bak skolens bestemmelse om dette. 
Minnes også om ingen får erstatning dersom mobil eller 
mobilklokke går tapt.  

 



 

 Mailadresser og kontaktinfo til foresatte er vanskelig med nye 
personvernbestemmelser. Skolen kan for tiden ikke utlevere 
klasselister. Inntil nærmere avklaring foreligger må vi gjøre så godt 
vi kan. Det vil si at FAU-representantene må sette opp epostliste til 
sin klasse selv. Start gjerne med listen fra forrige skoleår, og spør 
lærer om hjelp til å få kontaktinformasjon til nye elever/foresatte. 
Det er en fordel om de foresatte i klassen samtykker til at 
kontaktinformasjonen deles, og hvis noen reserverer seg må det 
respekteres. Finn praktiske løsninger.  

 Spørsmål fra FAU: Kan sykler og annet MAKS-utstyr brukes i 
friminutt også? 
Ledelsen skal prøve å tilrettelegge for dette.  

 

Inndeling i arbeidsgrupper (barne-og ungdomstrinn) 

 

Barnetrinn 

Nina Hansen, MAKS-leder, presenterer seg og svarer på spørsmål 

 Skiskolen. Totalt 80 barn har meldt seg på. Foresatte deltar for å 
fristille ansatte, MAKS ønsker fokus på egne interne kurs.  

 Juleavslutning på MAKS. Appell til foresatte om gamle 
instrumenter som kan doneres til skolen. 

 Nytt musikkrom ved biblioteket.  
 MAKS låner gjerne ut akeutstyr til friluftsdager.  

 

 Sosialt arrangement for barnetrinn skal arrangeres av FAU 
Akedag. Lavterskel og gratis, men alle må ta med en termos og 
matpakke. Det foreslås lørdag 8. februar kl 12-14. FAUs store 
akedag! Hvis noen foreldre vil sponse med kaffe, te, boller, ta 
kontakt med FAU. Hege og Camilla holder i dette.  

Undomstrinn 

 Natteravn. Hvem sitt ansvar? Bydelen? Det kommer en person fra 
bydelen neste møte som kan gi svar. Sheranthi (SHERI) de Mel 8A 



er natteravnansvarlig. Det kommer innkalling til natteravnordning i 
nærmeste fremtid.  

 Det er ønske om matter som beskytter trær og annet man kan 
treffe når man aker på Lekern. Henriette Jæger (repr 9E) sender 
Bydelen forespørsel.  

 

 

 Arbeidsgrupper 

 

Trafikk-og byggesaker 

 Sak nr 1. Krysset Ullevålsveien- Blindernveien, samarbeid med 
NAF 

 Ansvarsfordeling av øvrige saker: 
 Julie og Nina: Elevmedvirkning ifm opprustning av Lekern. Ta 

kontakt med Berit Arnesen, ass rektor, hun har kontakt med 
utbygger.  

 Magnus: Drop-off sone ved Whlm Færdensvei/Tusentrippen, ber 
om tiltak fra bymiljøetaten  

 Jon: Følger opp Hjertesone-samarbeid 
 Sheri: Natteravnansvarlig 
 Det ble laget en mailliste som Jon sender til leder Vemund.  

 

Juleball 

 Dato ennå ikke bestemt. Har fått kontakt med elevrådet. Jobber 
med å få kontrakt med en utleier.  
 

Skolemiljø 

 Bare varamedlemmer i dag. Ønske om et årshjul fra FAU. Hege og 
Marianne utarbeider utkast til årshjul. 

 Nettvett-dag for foresatte. Meny av ulike typer kurs/opplæring osv 
så foreldrene kan velge, det er mange ulike behov. Kom gjerne 
med innspill. Ansvar: Reidar 9a (vara)  

 Vennegrupper u-trinn. Pål (8b)tar kontakt med sosiallærer u-trinn 
ang dette.  
 



Pedagogikk og strategi 

 Bibliotek-satsningsgruppa er godt i gang. Ønsker interiørarkitekt til 
utforming! Kjenner noen foresatte til steder der man kan søke 
midler til skolebibliotek? Ta kontakt med Camilla Moen (4A) 

 Fagfornyelsen 
 Skoleovertakelse blir 27. mars. Reinert og Helle kommer neste 

møte for å informere om hva som skal til.  
 SMU skal fra nå av være en del av driftstyremøtet. FAU 

representeres av Marianne Pheiff, Hege Wold og Nina Kindt.  

 

Avsluttende, men viktig sak: 

S- klassenes representant Tone Marie Tveten informerer.  

30 elever (byomfattende gruppe). Mange ulike behov i S-klassen 
(autisme, multifunksjonshemming.) og mange dyktige spesialpedagoger. 
Egen MAKS: Neptun.  

Savner å være en del av skolen, og få informasjon fra FAU. Ønsker å bli 
invitert og inkludert, og at resten av skolen skal få større kunnskaper om 
s- klassen. Dette er på høy tid! 

Film som anbefales alle å se: Utrolige ting kan skje:  

https://www.youtube.com/watch?v=oDjrcSG2DLc 

 

M-klassen er nå en del av S-klassene.  

 


