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Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 
8A Elise Skjold Rønningen  X   

8B Torstein Strøm   X 

8C Kristin Skogeng X   

8D Ingeborg Moe X   

8E Karl Hesstvedt   X 

8F Tone Enden  X   

8G Ulf Berg  X   

9A Øivin Onarheim    X 

9B Ina Helene Porsholt Jensen   X  

9C Fredrik Grøndal Pryser X   

9D Hanne Jonassen  X   

9E Randi Haakenaasen (vara)  X   

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgård X   

9H Karen Klemetsen  X   

10A Jørn Grotnes (vara) X   

10B Elsebeth Danielsen   X  

10C Ivar Bergland  X   

10D Hilde Mjøs X   

10E Nina Thulin   X  

10F Monica Dost Weisz  X  

10G Berit Walby (vara)  X   

     

 
 
Saks 

nr. 
Sak Ansvarlig Frist 

    
1 Godkjenning av innkalling ved FAU-leder Arnulf 

Røisgaard.  
Ingen merknader til innkalling.  

Alle FAU 
representante
r 
 

 

2 Orientering om matematikkundervisningen ved 
Nordberg skole. Tone Ravlo og Simen Smestad ved 
matematikk-seksjonen orienterte:  
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Bakgrunnen er spørsmål på tidligere FAU-møte (januar) 
om Engebråten-modellen vs Nordberg-modellen i 
matematikk.  
Engebråten ungdomsskole har hatt svært gode resultater i 
matematikk.  
 
Ravlo og Smestad pekte på at også Nordberg har løftet 
seg og fått gode eksamensresultater. På eksamen i fjor 
var snittkarakteren for Nordberg 4,4 (+ 0,2 prosentpoeng 
fra året før) mens Engebråten-elevene fikk 4,7, som er 
svært høyt og langt høyere enn tidligere.  
 
Nordbergs matematikk-modell bygger på spiralprinsippet. 
Det betyr at elevene er innom det samme emnet flere 
ganger i løpet av de tre årene de går her.  
 
Det lages periodeplaner med et nivåtilpasset utvalg av 
oppgaver.  
 
Nordberg legger vekt på det de kaller “vurdering for 
læring”. Dette handler blant annet om å gi gode 
“framovermeldinger” til eleven. Men det dreier seg også 
om at elevene skal delta i vurderingsarbeidet. Når lærerne 
retter prøver etc. skriver de ikke kommentarer i margen. 
Elevene skal selv, og sammen med medelever, vurdere 
eget arbeid og utvikling. De får tildelt et løsningsforslag fra 
læreren som de kan se på. Tanken er at eleven skal finne 
ut hva som er feil selv og ikke bare få påpekt det.  
 
Det er også laget tilbakemeldingsskjemaer med 
fargekoder som viser hvilke områder han/hun mestrer og 
hva de må jobbe videre med. Det brukes 
egenvurderingsskjemaer for f.eks heldagsprøver. Der må 
eleven også gjøre en vurdering av hvordan de disponerte 
tiden underveis. Målet er at eleven skal reflektere over hva 
de mestrer og hva de må jobbe videre med. Dette er et 
skjema de kan ta frem foran neste prøve for å forberede 
seg.  
 
I 10. klasse ønsker skolen å være ferdig med nytt stoff til 
jul, slik at resten av skoleåret kan brukes til å repetere.  
 
Nordberg har kontakt med Engebråten og prøver å få til 
en matteutveksling der de kan ta de beste fra hverandre.  
 
På spørsmål om hva som er den største forskjellen på 
Nordberg-og Engebråten-modellen, svarte de at 
Engebråten bruker en såkalt “flettemodell” mot Nordbergs 
“spiralmodell”.  Engebråten jobber lenger med et enkelt 

Tone 
Ravlo/Simen 
Smestad fra 
Nordberg 
skole.  
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tema. De kan for eksempel bruke et halvt år på algebra. 
Og så skal de koble - flette - ting sammen for å løse 
komplekse oppgaver.  
 
FAU konkluderte med at det var nyttig og interessant å få 
slik informasjon om hvordan matematikkundervisningen 
legges opp. Men det ble sagt at dette er noe alle foreldre 
burde bli informert om. Det er behov for flere 
orienteringsmøter med foreldre, der foreldre kunne få 
denne typen informasjon, slik at de også kan følge med. 
Det ble også stilt spørsmål ved om elevene er modne nok 
til å gjøre egne vurderinger.  
 
Diskusjonen om informasjon til foreldre tas med videre til 
neste møte, der det blir egen sak.  
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ELEVUNDERSØKELSEN  
 
Ivar Bergland i driftsstyret orienterte kort om 
elevundersøkelsen, som ble lagt frem i styrets møte i går. 
Rektor vil gå mer inn på dette i neste FAU-møte. 
Tre korte punkter fra undersøkelsen:  

1) Trivsel fikk høy score.  
2) Elevene ønsket mer elevmedvirkning. 
3) Det var høy score på IKT.  

 
 

 
Ivar Bergland 

 

4 Status for innhenting av informasjon om klasseturer  

Kristin Skogeng i klasseturgruppen sa at de fortsatt jobber 
med å få inn programmer fra tidligere klasseturer. Dette 
skal legges inn i en mal og legges ut på skolens 
hjemmeside. Det bør ut før sommeren.  

Det ble en ny diskusjon om profilen til klasseturene, om 
ambisjonsnivået legges for høyt og at klassene ikke lenger 
aksepterer turer til Norge eller Norden.  

Det ble også stilt spørsmål ved finansieringen av 
klasseturer (se under eventuelt). 

Det var enighet om at rektor kan utfordres på spørsmålet 
om klasseturer.  

 

Klasseturgrup
pa 
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5 EVENTUELT:  

Det er spilt inn flere spørsmål og tema til neste FAU-møte. 
Rektor kommer til å være på neste møte, og følgende 
spørsmål kommer til å bli spilt inn til henne:  

1) Karakterer: Ved oppstart i høst ble det sagt at det 
ikke skulle gis karakterer i 8. trinn frem til jul. Skal 
skolen bruke karakterer etter jul? Det er ikke gitt 
noen informasjon om dette til foreldre.  Hvordan 
skal elevene kunne vite om de klarer å forbedre 
resultatene fra første halvår når/hvis karakterer ikke 
brukes.  Det ble også pekt på at It`s learning er 
vanskelig å orientere seg i og at deler av 
informasjon ikke er tilgjengelig for foreldre. Dette 
spørsmålet ble knyttet til en generell oppfordring 
om å få flere orienteringsmøter til foreldrene. I dag 
får man ett før 8. klasse og ett i 10. klasse. Det er 
for lite.  

2) Friminuttene: Skal barna oppfordres til å gå ut av 
klasserommet/utendørs i det minste en gang i løpet 
av skoledagen? Spørsmålet videresendes også til 
Skolemiljøutvalget (SMU).  

3) Oppstart: Skal skoledagen først begynne etter 9? 
Amerikansk forskning viser at det er gunstigere for 
barna å begynne tidligst 9. Er det aktuelt ved 
Nordberg?  

4) Finansiering av klasseturer: Er forhåndsbetaling 
av produkter som skal selges på dugnad egentlig 
bare en fordekt måte å få foreldrene til å betale for 
hele turen? 

5) Neste vinterball: Hanne Jonassen i 
vinterballkomiteen opplyste at hun har booket 
Sporten for neste års vinterball. Det blir tirsdag 22. 
januar 2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


