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Tidspunkt: mandag 31.01.2021 kl 19:00, Teams 
 
 

Klasse  Navn Til stede Fraværende 

8A Maria Dahlstrøm X  

8B Ann Linda Furstenberg X  

8C Anette Smedvig X  

8D Jostein Hagemo X 
 

8E Morten Sand X 
 

8F Kathrine Bjørgo X  

9A Margit Moen 
 

X 

9B Rune Larsen X  

9C Kjetil Svangtun X  

9D Torstein Kloster X  

9E Ragnhild Seip X  

9F Bjørn Stensaker X 
 

10A Ingrid Elise Hoff X 
 

10B Fredrik Schjold X  

10C Kristine Vejrup 
 

X 

10D Trine Rønningen X  

10E Anita Sylte X  

10F Nina Selboskar X  

    

 
 
 
1) Tilbakemelding fra skoleledelsen på saker fra forrige møte (forespørsel og svar på e-post) 

Digitale læringsressurser 
Innspill/spørsmål: FAU ønsker gjerne at en oversikt over digitale ressurser samles på ett sted for 
hvert fag og hver klasse, slik at barn og voksne kan ha oversikt over det som er tilgjengelig.  
Svar: skolen skal legge ut en liste på skolens hjemmeside med tilgjengelige nettressurser. Disse 
brukes litt ulikt fra trinn til trinn og lærer til lærer, så det må bli en samlet oversikt. I løpet av få uker 
kommer fysiske læreverk i norsk. 
Kommentar fra FAU: følger opp saken igjen på et senere møte (april).  

Evaluering av klassetur, 10. trinn 
Innspill/spørsmål: FAU forsto det slik at også de foresatte skulle få muligheten til å evaluere 
klasseturen for 10. trinn til Rjukan i høst, og at det skulle bli sendt ut et skjema for tilbakemelding. 
Ingen i FAU har hittil sett noen slike skjema.  
Svar: skolen vurderte at det ble en litt for omfattende evaluering fra foresatte som ikke selv var med 
på tur. Skolen ønsker gjerne at FAU-representantene sender en henvendelse til foreldregruppa på 
10. trinn og ber om tilbakemelding.  
Kommentar fra FAU: Fredrik Schjold (10B) følger opp dette videre, og sender ut en epost til foresatte 
på 10. trinn. 
 



 
Referater fra FAU og driftsstyret tilgjengelig på skolens nettsider 
Innspill/spørsmål: Det er kommet innspill til FAU om at skolens nettside ikke er oppdatert med årets 
FAU-medlemmer og deres kontaktinfo, heller ikke møtereferat fra høstens FAU -og driftsstyremøter.  
Svar: Nettsidene oppdateres av skolen snarest. FAU har fått kontaktinformasjon til skolens 
nettansvarlige.  
 
Lenke til hjemmeside: Nordberg skoles FAU  
 
 
2) Orienteringer fra ulike fora 

Driftsstyret: møte er avholdt siden sist, følgende diskutert med relevans for FAU: 

Økonomi og budsjett: Skolen har gått med overskudd i 2021 på grunn av lav aktivitet på ulike 

områder under korona. Overskuddet overføres til 2022. Midlene skal benyttes til aktiviteter, ikke 

lønnskostnader. Skolen har tidligere vært bekymret for færre elever til kommende åttende trinn på 

grunn av endring i opptaksområder. Det ser nå ut til åttende trinn vil fylles opp. Dette er viktig fordi 

antall elever legges til grunn for skolens tilskudd.   

Bruk av Glasshuset: Undervisningsbygg ønsker ikke å leie ut Glasshuset til private arrangementer 

etter uheldige episoder med bråk. Det leies ikke lenger bort på kveldstid, kun i skoletiden og med 

lærer til stede. FAU mener dette er uheldig og vil sende en anmodning til Undervisningsbygg om å 

revurdere dette.  

Fraværsgrenser på ungdomstrinnet: Det har vært uklart om fravær på grunn av sykdom vil føres på 

vitnemålet, og om det eksisterer en 10 %-fraværsgrense på ungdomstrinnet. Skolen avkrefter dette. 

Det er kun ikke-meldt fravær som føres. 10%-fraværsgrense gjelder kun på videregående. 

Koronarelatert fravær vil ikke føres på vitnemålet. 

Lenke til hjemmeside: Nordberg skoles driftsstyre 
 
Skolemiljøutvalget (SMU): ingen møter i perioden. Det har ikke vært aktivitet i Skolemiljøutvalget 

over lengre tid. FAU sjekker med skolen. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) - Nordberg i gruppe E: ingen møter i perioden, men et møte 

planlagt til 16.02. 

Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker (SUSNA): ingen møter i perioden. Bjørn Stensaker (9F) 

er representant, og varsler om kommende diskusjoner rundt utbygging av boligområder på Brekke. 

En ny skole på Brekke er mulig utsatt, og dette vil kunne påvirke alle tilliggende skoler. Forventer en 

prosess på dette i vår.  

Vinterballgruppa: Vinterballet for 10. trinn avholdes 21. april 2022, og kalles nå Vårball. FAU er i 

dialog med skolen gjennom to representanter (Ragnhild Seip, 9E og Kristine Vejerup, 10C). Salg av 

kjoler og dresser er under planlegging.   

 

4) Eventuelt 

Natteravning 

about:blank
about:blank


FAUs natteravnkoordinator informerte. Det er foreldrekontaktene i klassene som har ansvaret for 

natteravnprosessen på skolen. Det foreligger ingen tilbakemeldinger på at noe ikke fungerer. FAU 

ønsker likevel å fremsnakke natteravningen på vårens foreldremøter.  

For å sikre en god overgang fra år til år foreslår FAU-koordinator at leder av FAU oppbevarer lister og 

annen informasjon – slik at neste års natteravnskoordinator kommer raskt i gang etter skolestart. 

Representanter fra FAU går gjennom tilgjengelig informasjon til foreldre, sammenstiller, forenkler og 

kvalitetssikrer denne. Det er et ønske om å få på plass en enklere rapporteringsløsning.  

Midler for oppgradering av uteområdene på skolen 
Det er et ønske om flere aktiviteter i skolegården. Skolen har overtatt penger etter Nordberg skoles 
venner, og har en dialog med Undervisningsbygg. Planen er en omfattende oppgradering med blant 
annet bordtennisbord. 
 
Karakterer til åttende trinn 
FAU har fått tilbakemelding om at kommunikasjonen rundt karaktersettingen for åttende trinn ble 

opplevd som mangelfull. Det er også elever som opplever å ikke ha fått god begrunnelse for 

karakterene. FAU vil ta denne tilbakemeldingen til skolen, og be om erfaringene fra bruk av 

fremovermeldinger til elevene underveis i semesteret.   

 

 


