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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1516-02 
Møtedato Tid Sted 

2015-10-22 1900-2030 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Ørjan Teigen 23.10.2015 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Maya Troberg Djuve X   

8B Rebecca Mathiesen  X  

8C Ivar Bergland X   

8D Mette Røhne X   

8E Dag Backer X   

8F Beate Bjørnskau Heimdal  X  

8G Karin Yan Kallevik X   

9A Ørjan Teigen X   

9B Cathrine Thalida Paulsen X   

9C Anne Kristine Uthaug X   

9D Jørgen Kaurin  X  

9E Camilla K. Mehl X   

9F Kristin Nordseth X   

9G Ragnfrid Kiplesund Brandt  X  

10A Riitta Hellman X   

10B Espen Frøyland  X  

10C Anne Berit Nystad  X  

10D Dag Henrik Reikvam  X   

10E Anne Elisabeth Kolseth X   

10F Marianne Frisvold Furuseth (for Alice Boyd) X   

10G Gunnar K. Bentsen X   

     

 Jan Heidel (Rektor) X   

 Lise Byom-Nilsen (Assisterende rektor)    
 

 
Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

    

1 Godkjenning av dagsorden 

Ingen merknader til dagsorden 

Godkjenning av referat 

Ingen merknader til referatet 

  

    

2 Orientering fra skolens ledelse  

Rektor Jan Heidel og Assisterende rektor Lise Byom-Nilsen  
 
Lise startet som assisterende rektor i høst. Hun vil delta i FAU regelmessig 
og vil gjerne ha bestillinger fra FAU i forkant av møter slik at hun kan 
forberede saker.  
 
Helserådet arrangerer den 2. desember 17:00 – 19:00 en temakveld om 
psykisk helse i Chateau Neuf.  Her vil Nittedal teater fremføre 
teaterforestillingen ”heng deg” som handler om ungdommers digitale 
hverdag, om nettmobbing og konsekvensene av det. Det er sterkt anbefalt 
at foreldre følger sitt barn på dette arrangementet. Mer info kommer fra 
skolen om dette.  
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

 
Det har vært tilfeller av smugfilming i garderobene. Skolen slår hardt ned på 
slik oppførsel.  
 
Det ses på et forslag om mobilhotell på skolen. Et sted hvor alle mobiler kan 
ligge i skoletiden. Hensikten er å stimulere til mer lek/ sosial omgang mellom 
elevene. 
 
Dato for vinterball bør legges til etter eksamen i januar.  
 
Utdanningsetatens strategiske plan 2015 - 2018 
Skolen har satt brukermål for:  

- Ferdigheter: 4,4 i snitt på alle fag 
- Frafall: Alle skal fullføre og bestå videregående opplæring.  
- Psykisk helse: 0-toleranse for mobbing 

 
Elevundersøkelsen i fjor var den veldig omfattende. Den viktigste 
tilbakemeldingen fra elevene var at de føler at de får for lite 
tilbakemeldinger. Resultater fra elevundersøkelsene er søkbare på 
www.minosloskole.no . 
 
Neste år vil skolen få 265 8-klassinger. Dette er 55 flere enn skolens 
maksgrense på 210 elever pr trinn. Dette vil trolig måte løses ved å bygge 
flere brakker. 
 
Løsningen for ”It’s learning” er ikke 100% oppe ennå. Det er fortsatt 
vanskelig å legge ut kalendere. Progresjonsplan, kalendere og lekseplan er 
definert som minimumsfunksjoner. Oslo-utgaven er ikke identisk med den 
som andre kommuner har. 
  

    

3 Håndbok for klassetur 

 
Cathrine Paulsen presenterte utkast til håndbok for gjennomføring av 
klasseturer ved Nord Skole. Det gjenstår noen språklige justeringer.  
 
Siste avsnitt som omhandler kontrakter / dokumenter som må signeres 
anses som viktigst.  
 
Siste versjon vil bli lagt ut på skolens nettsider.  
 
Viktig at foreldre til 8-klassinger får dokumentet i forkant av det 
foreldremøtet hvor klassetur er tema.  
 

  

    

4 Gjennomgang av oversikten av verv 

Info. + Facebook: Cathrine Paulsen 

Vara SUSNA: Ivar Bergland 

Vara natteravnkoordinator: Anne Caroline Staff 
 

  

    

5 Innspill og drøfting av temaer for FAU 2015/2016 

 
1. Videreføre ”psykisk helse”.  

Ta utgangspunkt i temakveld 2. des. om nettmobbing og evt. trekke 
med elevrådet i prosjektgruppen. 
Gruppeleder: ? 

 
2. Oppfølging av elevundersøkelsen (resultatmål) 

Gruppeleder: ? 
 

3. Skolens utemiljø – arbeide med å øke tilbudet til fysisk aktivitet i 
friminuttene (bordtennis, fotballvegg etc.)  
Gruppeleder: ? 
 

4. Kommunikasjon mellom skole – hjem – elev.  

  

http://www.minosloskole.no/
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

FAU forventer en minimumsstandard for kommunikasjon. Hvordan 
FAU kan hjelpe til med å definere en egnet 
kommunikasjonsplattform. 
Gruppeleder: ? 
 

FAU leder vil sammenfatte initiativene til neste FAU-møte. 
 

    

6 Forslag til aktivitetsplan /møteplan 2015/2016  

 
Viser til utsendt møteplan. Innspill sendes FAU leder pr e-post 

  

    

7 Statusoppdatering fra faste verv. 
 

Vinterball 
Kristin Nordseth vil foreslå dato så snart eksamensdatoer er klare. 
Ønsker å lage en prosjektplan for arrangementet hvor man legger inn 
erfaringer fra tidligere år. Anne Marit Tvedt (lærer) er villig til å delta i 
prosjektgruppa. 
 
Natteravning 
Anne Caroline Staff: Skjemaer og informasjon om høstens/vinterens ravning 
er på vei ut. 
 

  

    

8 Eventuelt 

 
Møtereferat legges ut på skolens nettsider når det er godkjent av 
påfølgende FAU-møte. 

  

 


