
                                 Nordberg skole FAU 
Møtereferat 
FAU-møte 2, 2020/2021 
Mandag 24. februar 2020 
Referent: Carina Nilstun (vara) 
 

Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Hege Roll-Hansen    X 

8B Helin Haslestad Føreid  X   

8C Kristine Vejrup   Vara Julie 
Takahashi 

  

8D Tor Aarseth Kåpvik Vara Tina 
Grønlie 

  

8E Sigurd Wirstad    X 

8F Ingeborg Ågot Kjærnli  X  

9A Nils Amdal  X   

9B Carina Nilstun  X   

9C Per Jostein Vang  X   

9D Marianne Vallestrand  X   

9E Håvard Hegdal X   

9F Kristin K. Johansen    X 

10A Ellen Marie Strøm-Roum  X   

10B Ingeborg Margrethe Liahjell  X  

10C Kristin Skogeng     X  

10D Nadine Elisabeth Martinuzzi   X   

10E Kalle Hesstvedt      X   

10F Line Fiskerstrand Blekeli  X   

10G Helene Nissen-Lie  X   

 
 

1. 
til 
3. 

1. Siste nytt og hva som opptar skolen ved rektor 
 
-Vinterball ble for første gang arrangert på skolen av skolen og etter gratisprinsippet. 
Ballet var veldig vellykket, opplegget fortsetter.  
-Temauke. Folkehelse og livsmestring. Gammel læreplan, men smakebit på ny.  
Tett samarbeid med elevrådet.  
 
2. Tilbakemeldinger på spørsmål/innspill fra foreldre og FAU 
-Rektor minner om at saker som går fra FAU og til rektor må ha generelt preg. FAU 
må være litt nøyere på hva som sendes videre. (Dette tas opp under eventuelt, 
punkt 10) 
-Det har kommet spørsmål om ordvalget når skolen snakker om at elevene 
avspaserer. Rent praktisk handlet det om rammetimetall (økonomi) og like/ulike 



uker for fag som skal ha oddetalls timer undervisning per uke. Det er forklaringen, og 
ordvalget skulle treffe greit.  
-Strategisk plan. Det har vært en del kommunikasjon frem og tilbake mellom skolen 
og FAU. Rektor presiserer at strategisk plan tilhører skolen og omhandler skolens 
kjernevirksomhet (=elevenes læring). Foreldresamarbeidet hører til aktivitetene, og 
trenger ikke å være del av strategisk plan, slik FAU ønsket. Skole/hjem-samarbeid 
skal behandles i et eget dokument. Skolen vil lage et utkast som oversendes FAU for 
innspill innen FAU-møte i april (og ikke mars - ny informasjon fra rektor). 
-Karakterforskjeller mellom kjønnene. Rektor sier at forskjellene på Nordberg er 
små, sett mot resten av landet. Dette er ikke relevant for strategisk plan, men det 
skal jobbes med det på andre nivåer. Dette er ikke et «Nordberg-problem». 
Strategisk plan er skolens dokument, noe som også fremholdes av Oslo KFU (Oslo 
kommunale foreldreutvalg) er enig i dette. Det er enighet mellom FAU og skolen at 
FAU skal inn tidligere i prosessen neste skoleår. 
 
Nett-tilgang i skoletiden er meldt inn som tema. Rektor vil ha litt forberedelsestid. Vi 
tar dette hovedtema på den delen da rektor er til stede på FAU-møtet i mars, skolen 
presenterer. (Se videre under punkt 10.) 
 
3. Elevundersøkelsen 
Heide Kase, avdelingsleder 10. trinn presenterte.  
Om elevundersøkelsen: 
https://nordberg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/elevundersokelsen/ 
Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2019. 497 av 545 elever 
svarte (91,2 % oppslutning). Stabile tall sammenlignet med i fjor og med landet 
ellers. Resultatene er tilgjengelige på skoleportalen. 
Til lesingen av dokumentet: strek betyr 1-3 forekomster. 
Resultatene analyseres og «anvendes» på klassenivå. Relevans, motivasjon og 
elevdemokrati er fokusområder. 
 
4. Vårens foreldremøte – innspill til tema fra FAU  
Skolen har bedt om innspill til den trinnvise delen av vårens foreldremøte. I fjor 
handlet den delen om vurdering for læring, etter innspill fra FAU. (Klasseopplegget 
ligger fast og handler om forebygging mot rusmidler.) Vi sender spørsmålet sammen 
med referatet til alle foreldrene, og ber om innspill raskt. 

5. Orienteringer – aktiviteter FAU 

SUSNA (samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker) samarbeider med bl.a. 
bystyret, byrådet, bydelsutvalget og utdanningsetaten om saker knyttet til Nordre 
Aker som gjelder mer enn én skole, f.eks. inntaksområder og skolevei. Det er 
ønskelig med minst 2 medlemmer fra hvert FAU for å bidra til kontinuitet. Dette kan 
legges inn i årshjulet til Nordberg skole. Den neste skolebehovsplanen (overordnet 
plan som gir oversikt over det forventede, fremtidige behovet for skoleplasser for 
både grunnskole og videregående skole) skal vedtas i desember 2020, og vil gjelde 
fra 2021-2030. Selv om det er formelt de enkelte FAU-ene som er høringsinstans, 
leverer også SUSNA eget høringsinnspill. Frist for høringsinnspill er juni 2020. 
 

https://nordberg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/elevundersokelsen/


Skolegruppe E og F: Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) gjennomfører møter for 
vår skolekrets (E og F) flere ganger i halvåret. Her kan FAU-medlemmer delta. På 
disse møtene stiller områdedirektøren fra Utdanningsetaten fast. Siste møte var 11. 
februar på Sagene skole hvor det kom informasjon om Elevundersøkelsen, om hjem-
skole samarbeidet (råd og tips til FAU-ledere), hvordan sikre lagring av FAU-
dokumenter. Når det gjelder utdeling av klasselister vil det komme oppdatert 
informasjon i april hvordan Oslo-skolen skal forholde seg til dette. 
 
SMU (skolemiljøutvalget): SMU er rådgivende organ for skolen i saker knyttet til 
skolemiljø. Ved Nordberg skole sitter to foreldrerepresentanter (fra FAU) i SMU. Det 
var avholdt møte i februar. Hovedtema var bruken av pengene (kr 180.000) som står 
igjen etter at Nordberg skoles venner (NSV) ble besluttet nedlagt av FAU i fjor. 
Pengene skal brukes til innkjøp av utstyr til skolegården. SMU fikk i oppgave å følge 
opp dette. Skolen har kjøpt inn noe utstyr i løpet av 2019, men det er fortsatt en del 
penger igjen. Nå skal Elevrådet komme med sine innspill, som vil bli vurdert av 
Undervisningsbygg og driftsleder fra Nordberg skole. Videre ble det diskutert 
midttimeaktiviteter, trivselstiltak, bruk av mobil på skolen, info om trygg skolevei-
tiltak (via Kringsjå skole FAU) og revidering av skolens handlingsplan for psykososialt 
skolemiljø. På neste SMU er Elevundersøkelsen tema. 

6. Gruppe for bruktmarked for ballkjoler og dresser 

Denne saken flyttes til neste møte. 

7. Siste nytt fra gruppeansvarlige 
Ingen saker. 

8. Nordberg skoles venner 
Se punkt 5. 

9. Vurdere kommende aktiviteter  
Invitere Oslo KFU (kommunale foreldreutvalg) til et FAU-møte. Her er det mye å 
lære. 

10. Eventuelt 
-Hvordan er prosessen for å behandle saker i FAU og for å bringe det videre til 
rektor? Saker som er blitt meldt inn fra klassene må være et fast punkt på FAU-
møtenes saksliste. Der diskuteres det, og vedtak/konklusjon kommer på første møte 
etterpå. Enighet i FAU må være tilstrekkelig grunnlag for å melde saker videre til 
ledelsen. 
Vi har tidligere vært inn på ad-hoc-grupper, det kan brukes på slike innspill. En 
gruppe opprettes for hver sak, og disse holder i saken. 
-Siden nett-tilgang i skoletiden skal være tema på neste møte, ønsker vi å lage en litt 
tydeligere bestilling til rektor. Helin, Kalle og Per Jostein dannet en gruppe. De vil 
med utgangspunkt i foreldrehenvendelsen angående nett-tilgang i skoletiden 
innhente litt erfaringer og formulere noen spørsmål som de sender til rektor ganske 
snart. 

Neste møte: 23. mars kl. 19-20.30 på personalrommet. 
Frist for innspill: onsdag 11. mars. Sendes Kristin og Håvard. 
 
Kommende FAU-møter: 20. april, 25. mai, 15. juni.  

 


