
                                 Nordberg skole FAU 
Møtereferat 
Mandag 25. mai 2020 
Referent: Tor Kåpvik 
 

Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Hege Roll-Hansen  X   

8B Helin Haslestad Føreid  X   

8C Kristine Vejrup   X   

8D Tor Aarseth Kåpvik X   

8E Sigurd Wirstad     

8F Ingeborg Ågot Kjærnli X   

9A Nils Amdal  X   

9B Carina Nilstun  X   

9C Per Jostein Vang  X   

9D Marianne Vallestrand     

9E Håvard Hegdal X   

9F Kristin K. Johansen  X   

10A Ellen Marie Strøm-Roum     

10B Ingeborg Margrethe Liahjell X   

10C Kristin Skogeng    X   

10D Nadine Elisabeth Martinuzzi   X   

10E Kalle Hesstvedt         

10F Line Fiskerstrand Blekeli  X   

10G Helene Nissen-Lie  X   

 
 

1.  Siste nytt og hva som opptar skolen ved rektor 
- Fjernundervisning, evaluering og spørreundersøkelse  

Utfordrende tider, men det har etter forholdene gått bra. Honnør til alle, spesielt 
lærerne. Ikke alt har fungert 100% for alle, men det har gått greit. Opplevd en stor 
raushet fra foreldre. Viktig å ta med seg læring fra både det som har fungert og ikke 
fungert.  
Nå er skolen i gang igjen, og det har fungerer greit selv om det er krevende med alle 
smittevernstiltakene. Ikke en ideell skolehverdag.  
 

- Avslutning 10. klasse  

Forsøker å få til en avslutning klassevis med foreldre for at elevene skal få en 

«høytidelig» avslutning etter tre år. 

 

- Vårens foreldremøter avlyses 

Skolen har valgt å prioritere et møte for foreldrene for 8. trinn. 



Assisterende rektor, Sveinung Bjørkøy, blir rektor på Engebråten skole. Stillingen blir 

utlyst. 

 

Det blir klassetur for 9. trinn på Rjukan i uke 38/39. 

 

2. Orientering og FAU-høring om forslag skole-hjem-plan v/rektor  
Vedlagt. Ikke helt nytt arbeid, men en skriftliggjøring av opparbeidede normer og 
praksis som har fungert godt på Nordberg Skole. 
Ute på høring nå og vil bli diskutert i neste FAU-møte 15. juni. Kom med innspill til 
Kristin og Håvard. 
 

3. Tilbakemeldinger på spørsmål/innspill fra FAU  
- Sak om internett-tilgang 

Utsettes til høsten. 

- Status touch-undervisningen  

Gjennomført på 8. trinn og påbegynt i 9. trinn. Veldig gode tilbakemeldinger.  

 

4. Forslag til endringer i opplæringsloven – høringsinnspill til Oslo KFU – støtte til 
lovpålagt FAU  

- Ta stilling til/opprette ad-hoc gruppe for eget høringsinnspill fra Nordberg FAU. 

Håvard og Kristin jobber videre med eget innspillet fra Nordberg FAU  

- Skolen støtter FAUs innspill. 

 

5. Nye innspill fra foreldre til vurdering i FAU  
- Bruk av meldingssystemet og tidspunkt for utsendelse av eposter.  

Kristin svarer ut. Dette er i stor grad en teknisk utfordring i skolens system. 

- Forslag om nytt valgfag – trafikalt grunnkurs 

FAU var enige i at dette er et godt forslag som vi bør jobbe videre med. Må utredes 

om dette kan erstatte andre valgfag eller om det må være en annen type tilbud. 

Noe informasjon her; https://www.udir.no/kl06/TRA1-01/Hele/Vurdering  

 

6. Orienteringer – aktiviteter FAU (driftsstyre, SMU, SUSNA, skolegruppe E og F, mv.) 
- Forslag til ny nattravnsordning fra høsten 2020 ved Kristine og Nadin 

Den forebyggende enhet i bydelen ønsker er at Natteravningen i bydelen nå skal 
fokuseres på nærområder i bydelen slik som det gjøres på Engebråten og Kjelsås. 
Kristine har avholdt  møte med forebyggende enhet og diskutert hvordan dette 
eventuelt kan praktisk gjennomføres, og kom frem følgende forslag:  
 
Forslag til organisering av Natteravning fra Nordberg skole  
Periode for ravning: 1. april til 1. november. Ikke ravning i sommerferieperioden. 
Dette er tidsrom med mest uteaktivitet for ungdommer i bydelen. 
Tidsrom: fredag og lørdag fra kl 19.00 til 23.00. 
 
Foreldre fra alle klasser i ungdomskolen oppfordres til å delta på ravningen. 
Forslag om at det settes opp 2 grupper på 4 foreldre for hver ravning. 

https://www.udir.no/kl06/TRA1-01/Hele/Vurdering


Oppmøte og henting av utstyr til ravning. 
Foreldre møtes ved glasshuset kl 19.00 for oppstart på ravning. Fernando skal 
undersøke med skolen om det er mulig å sette en kodelås på søppelskuret slik at det 
kan benyttes som oppbevaring av ravne-utstyr. Foreldre vil da bli opplyst kode og 
kan hente/avlevere vester og utstyr uten videre organisering. 
  
Foreslått område for ravning. 
Nordberg skole, Sognvann, Tåsen senteret, Ullevål skole/trikkesløyfen. 
Forebyggende enhet i bydelen vil også kunne formidle informasjon til de foreldrene 
som skal ravne om hvilke områder det har vært aktivitet i bydelen nylig. Fernando 
undersøker om det er mulig å sette opp en egen natteravnside på nettsiden til 
Trikkestallen hvor informasjon kan postes. 
 
Rapportering 
Etter endt ravning rapporterers det direkte tilbake til forebyggende enhet i bydelen. 
De vil da ha mulighet til å danne seg et bilde av aktivitet i bydelen. 
 
Oppstart av ravning høst 2020. 
Siden det tar litt å komme i gang med nytt FAU ved skolestart ønsker vi å sette opp 
de første ravningene i august allerede før skoleslutt. Foreslår at vi starter med dem 
som vil være 10. klasse fra høsten siden det her foreligger klasselister og er litt 
enklere å komme i kontakt med foreldre. 
 

- SUSNA 
Hadde et møte i februar, men alt etter det er utsatt til neste år.  
 

7. Vurdere kommende aktiviteter 
Årsmøte 15. juni med evaluering av skoleåret, evt. endre på årshjulet, vedtekter, 
saker som FAU bør jobbe med til høsten. 
Kristin ber om innspill i innkallingen til neste møte. 
 

8. Eventuelt 
Pengegave fra Nordberg skoles venner: FAU ved Hege, Line og Kristin forsøker å få til 
befaring ila jui med Undervisningsbygg og representanter fra skolen og elevrådet. 
Undervisningsbygg er positive. Har fått inn ønsker om utstyr fra Eleverådet. 
 

Neste møte: 15. juni kl. 19-20.30 på personalrommet/Zoom. 
Frist for innspill: fredag 5. juni. Sendes Kristin og Håvard. 
Kommende FAU-møter:  

 


