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Tittel Møtenr. 

FAU møte 1516-03 
Møtedato Tid Sted 

2015-11-26 1900-2030 Nordberg skole 
Minutes by Dato sign 

Ørjan Teigen 10.01.2016 
Deltagere 

Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 

8A Maya Troberg Djuve X   

8B Rebecca Mathiesen  X  

8C Ivar Bergland    

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 Lisbeth Mosvold (for Dag Henrik Reikvam)  X   

10E Anne Elisabeth Kolseth  X  

10F Alice Boyd X   

10G Gunnar K. Bentsen  X  

     

     

 Lise Byom-Nilsen (Assisterende rektor) X   
 

 
Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

    

1 Godkjenning av dagsorden 

Ingen merknader til dagsorden 

Godkjenning av referat  

Referatet godkjent med følgende merknad:  
Anne Marit Tvedt deltar i vinterballkomiteen 
 

  

    

2 Orientering fra skolens ledelse Lise Byom-Nilsen 
 
Orientering om nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å være et hjelpemiddel i det videre 
læringssoppsettet og et verktøy for å identifisere forbedringspotensialer 
både på individ- og skolenivå. Det skal ikke være konkurranse mellom 
skoler eller elever. De aller fleste deltar på nasjonale prøver og det gis 
generelt få fritak. 
 
Høst 2015: 
8. trinn: lesing, regning og engelsk 
9. trinn: lesing og regning  
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Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

 
Resultatene for på Nordberg skole ligger i gjennomsnitt noe over andre 
Osloskoler. Resultat for 8. trinn sier egentlig mer om nivået på barneskolene 
enn om Nordberg skole.  
 
Det har vært ekstra satsing på matte de siste to årene.   
Resultatene ligger over skolens målsetning i strategisk plan for lesing og 
regning men litt under på engelsk i 8 trinn. 
 
Tilbakemeldinger til elevene er krevende da de må være faglig presise og 
nyanserte samtidig som at de bør gjøres på en måte som også elevene 
forstår. Dette gjelder også resultat fra elevundersøkelse samt 
foreldresamtale/ vurderingssamtale. 
 
Det foreslås at oversikten til Lise legges ut på skolens nettsider sammen 
med referatet. 
 
 
Temakveld om nettmobbing på Chateau Neuf 
Chateau Neuf har maksgrense på 1200 som betyr at ikke alle foreldre kan 
være med likevel. Oppfordre foreldre til ta med 2 eller flere ungdommer? 
Kan det møtet flyttes eller ’streames’? Skolens ledelse vil sjekke. 
 
 
Unge og rus 
Skolen har startet arbeidet med å sette mål for prosjektet. Disse vil komme 
etter hvert. Foresatte vil ha en viktig rolle i prosjektet som foreløpig har 
hovedfokus på 8. trinn hvor det skal defineres kompetansemål og bygges 
ferdigheter omkring det å stå på egne ben. 
 
Momenter i diskusjonen: 

- FAU ønsker mer trykk på både 9. og 10. trinn.  
- Våren i 9. trinn er ofte tidspunktet hvor elever debuterer med 

alkohol  
- Forslag om å lære barna praktiske grep for å si nei til rusmidler. 
- SMU ønsker å bli involvert i dette arbeidet 
- Få med elevrådet.   

 

    

3 Organisering av prosjektgrupper 

 
Karin har skissert utkast til mål og mandat for de ulike prosjektgruppene og 
disse ble delt ut. De foreslåtte prosjektgruppene er:  
 

- Oppfølging av elevundersøkelsen 
- Psykisk helse/SMU  
- Kommunikasjon/ informasjon  
- Vinterballet 2016 

 
Kommentarer:  

- Det bør prioriteres mellom de ulike prosjektforslagene og velge noe 
som kan gi resultat i løpet av året. 

- Noen mål virker ambisiøse 
- Kan man slå sammen Skolemiljøutvalgets arbeid med prosjektet 

’Psykisk helse’? 
- FAU på Engebråten skole ønsker å samarbeide på tema ’psykisk 

helse’. Kanskje planlegge et felles prosjekt for neste år.  
- Kan elevrådet (ungdomsrådet i bydelen) få ansvaret for å lage et 

arrangement? 
- Viktig å formidle info fra ett år til et annet mellom prosjektgruppene. 
- Forslag om å jobbe med utfordringene med mobilbruk på skolen? 

Se på tiltak fks. mobilhotell. 
 

  

    

4 Info vinterball 

Dato 14. Januar 2016 
Har hatt ett møte i prosjektgruppen. Anne Marit Tvedt deltar fra skolen. 
Har booket Sporten. Karin skriver under kontrakt.  
Har sendt ut info. skriv til 10 trinn. 
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Har bedt 8. + 9. trinn foreldre om å stille som vakter. 6 er i boks trenger 9 til. 
Ber alle om å sjekke at alle klasser har fått dette. 
 

    

5 Statusoppdatering fra faste verv. 
 

Natteravning: Raving er i gang 
SUSNA: - 
Foreningen Nordberg Skoles venner: - 
Oslo KFU, skolegruppe E:  
 

  

    

6 Eventuelt 

Ingen saker 
  

 


