
Nordberg skole FAU  

Møtereferat fra møte 1, 2020/21 

Mandag 21. september 2020  

Referent: Kristin Skogeng (avtroppende FAU-leder) 

Klasse  Navn Til stede 

8A Anett Andreassen X 

8B Frode Lillebakken X 

8C Kjetil Svangtun X 

8D Siv Herberg X 

8E Ragnhild Seip X 

8F Anne Wangberg X 

9A Inger Elise Hoff X 

9B Bjarne Lie X 

9C Bente Vangdal Espenes X 

9D Trine Sagaas Rønningen X 

9E Anne Sølvberg Breivik X 

9F Ingeborg Ågot Kjærnli X 

10A Ruth Lindefjeld  X 

10B Carina Nilstun X 

10C Lena Cappelen Endresen  X 

10D Sandra Fosmo X 

10E Charlotte Sander X 

10F Astri Åmellem Brøto X 

 Kristin Skogeng X  

 

1. Orientering om FAU-arbeidet 2019/20 ved avtroppende leder Kristin Skogeng 

I skoleåret 2019/20 fikk FAU på plass årshjul, vedtekter og etablert rutiner for saksgang hvor 
FAU først behandler innspill fra foreldre, ev. etablere adhoc-grupper for oppfølging, før FAU 
stiller seg bak sakene som sendes skolens ledelse.  

Nordberg skoles venner: Pengegave på 180 000 kr ble øremerket oppgradering av 
skolegården av tidligere FAU. Befaring med Undervisningsbygg ble gjennomført i juni med 
innspill fra Elevrådet, skolen og FAU. Undervisningsbygg foretar innkjøp og følger opp 
overfor skolen. Leder av venneforeningen Kristin Skogeng kommer på FAU-møte i oktober og 
orienterer om status for oppgradering av skolegården. 



 

Tidligere FAU har også vedtatt at venneforeningen legges ned når oppgraderingen av skolen 
er betalt av venneforeningens gjenstående beløp på konto (180 000 kr). Dette da 
foreningens eneste inntektskilde var leieinntekter for elevskap, en ordning som falt bort da 
den ikke er i tråd med gratisprinsippet. 

 

2. Valg og konstituering av FAU 

Leder: Carina Nilstun 

Nestleder: Ingrid Elise Hoff  

Sekretær og vara: Astrid Åmellem Brøto, vara Anne Wangberg  

To representanter i driftsstyre: leder Carina Nilstun og Lena Cappelen Endresen 

To representanter i SMU (= skolemiljøutvalget): nestleder Ingrid Elise Hoff og Ragnhild Seip  

To vara til driftsstyre: Kjetil Svangtun og Trine Rønningen 

To vara SMU: Anne Sølvberg Breivik og Anett Andreassen  

Nattravnskoordinator og vara: Ruth Lindefjeld, vara Sandra Fosmo  

En deltaker i skolegruppe E og vara: Siv Herberg, vara Anne Sølvberg Breivik 

En deltaker i SUSNA (=Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker) og vara: Frode 
Lillebakken, vara Bjarne Lie 

To representanter vinterballgruppe: Ingeborg Ågot Kjærnli (henter forsterkning v behov) 

Administrator for Facebook-gruppen Nordbergforeldrene: Carina Nilstun 

 

3. Besøk av SaLTo-koordinator Alf Bakkland fra bydelen 

Orientering om SaLTo-koordinators arbeidsoppgaver og metoder, og kort om den nye 
natteravnordningen. Til sist en liten oppfordring – særlig rettet mot 10.-trinn og fremtidig 
russefeiring og pågående Kripos-kampanje «Delbart». (SaLTo = Samordning av Lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende Tiltak) 

Bydelen ved bl.a. SaLTo-koordinator jobber forebyggende innenfor rus og kriminalitet i 
aldersgruppen 12-23 år, koordinerende rolle ift. andre etater, lag og organisasjoner, 
OT-koordinator (oppfølgingstjenesten) i skolen knyttet til bl.a. skolefrafall. Hjelperne jobber 
på Trikkehallen og Glasshuset. Nattravnene bes fylle ut for å informere forebyggende enhet 



om hva som rører seg når nattravnene er ute. Spørsmål knyttet til taushetsplikt følges opp 
av leder/nattravnskoordinator, tas opp som tema på neste FAU-møte i oktober. 

Det ble etterlyst et sted å finne informasjon om hva som skjer i bydelen med hensyn på hva 
ungdommene "kan utsettes for", som f.eks. forekomst av rusmidler mv. Dette slik at det kan 
være lettere for foreldre å følge med. Følges opp av FAU.  

 

4. Innspill som har kommet i forkant at dette møtet 

 Etterlysning av informasjon om skolens plan for undervisningen om 
smittesituasjonen for covid-19 i Oslo blir verre og skolen må over i det de kaller rødt 
nivå. FAU vil etterspørre skolens planer og vil be om at skolen orienterer om saken på 
neste FAU-møte.   

 Viser til e-post fra skolen om at elever som er hjemme pga. Covid eller lignende ikke 
får følge undervisning på skolen via Teams annet enn med lyd „av 
personvernhensyn“. FAU vil be rektor om orientering rundt regelverk og praksis på 
neste FAU-møte. 

 Skoletider: Kan vi få en endring i timeplanen til neste år slik at elevene begynner i 8-9 
tiden hver dag? Carina sjekker eldre referater for å få en oversikt over historikken i 
saken. Tas opp igjen på neste møte. 

 Elevene har fri tilgang på mobiler og datamaskiner i friminuttene. Det fører til at de 
ikke blir kjent med hverandre. Kan vi få til en ordning hvor de i større grad må være 
ute i friminuttene? FAU vil spørre rektor til neste møte om disse to 
problemstillingene; bruk av mobil og hva gjør man for å elevene ut i friminuttene. 
Innspill: kan skolen gjøre forsøk med mobilfri skole enkelte dager? Hvordan er det 
med mobilhotell på skolen? 

 Artikkel: Barn lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift, viser ny 
hjerneforskning. https://forskning.no/a/1742792. FAU spør rektor til neste møte hva 
skolen gjør for å ta i bruk denne typen ny kunnskap. 
  

5. FAU-høring om forslag til plan for skole-/hjemsamarbeid 

Denne saken er med over fra fjorårets FAU. Årsmøtet diskuterte imidlertid detaljnivået i 
planen; formuleringene rettet mot foreldrene kan muligens være litt mer generelle for å 
treffe bedre og fungere motiverende. I tillegg ønsker FAU at lærerne gis en rutine på å legge 
relevant informasjon der foreldrene har tilgang i Its. Ragnhild Seip ser på planen og kommer 
tilbake til Carina med forslag til innspill. 

 

6. Forslag til oppfølgingssaker fra forrige FAU 

a. Sak om internett-tilgang. Carina følger opp.  



b. Tilgang til vurderinger (ikke samtykke) bør ligge på Its, der foreldre har tilgang. 
Carina følger opp. 

c. Nye måter å jobbe på – hva mener FAU at skolen bør ta vare på etter covid-19? Ref. 
evalueringen/spørreundersøkelsene blant foreldre og elever. Utsettes.   

d. Økt bruk av nett-undervisning, eksempelvis Khan Academy og tilsvarende andre 
norske sider for nettundervisning. Det ble informert om at skolen har tatt i bruk 
Campus increment i matematikk. 

e. 10. klasseavslutningen - arrangementskomiteer i klassene. Det ble påpekt viktigheten 
av at det som en fast rutine settes ned arrangementskomite på høstens foreldremøte 
i 10. klasse. Skoleavslutningen finner sted siste torsdagen før sommerferien, for 2021 
blir det 17. juni. Påminnelse til alle 10. klasserepresentanter! 

f. Status for MOT-prosjektet. FAU ber om status på neste FAU-møte.  
g. Forslag om nytt valgfag: trafikalt grunnkurs, se lenke til 

https://www.udir.no/kl06/TRA1-01/Hele/Vurdering, eller er dette noe FAU kan 
arrangere slik de gjør på Midtstuen skole? Saken utsettes.  

h. Praksis for avspasering: Elevene får avspasering etter heldagsprøver. Går da 
timetallet for hvert fag opp? Heldagsprøvene går ikke ut over vanlig skoletid. Carina 
følger opp.  

i. Trengs det fortsatt turgruppe i FAU for 10. klassetur når Rjukan er fast opplegg? FAU 
kan ikke se at det er behov for turgruppe i FAU når opplegget på Rjukan nå er fast. 
Avklares med rektor. 

j. Etablering av gruppe for kjøp/salg av kjoler/dresser til vinterballet. Skal det etableres 
en slik gruppe bør den nedsettes så fort som mulig. Viktig å involvere Elevrådet. 
Skolen hadde i fjor et opplegg for innlevering av kjoler og dresser. Bør ses i 
sammenheng. Ingeborg tar tak i dette 

7. Eventuelt 

Utsendelse av FAU-referater: Sett kontaktlærer i kopi slik at de kan være informert. Få med frist for 
innspill til neste møte i selve e-posten. 

Klasselister: Hør med fjorårets representant, men husk å sjekke om det det har kommet nye elever. 
Ta ellers kontakt med skolens administrasjon for utlevering av klasselister. Det skal etter hvert 
komme fulle klasselister på portalen (innlogging fra skolen forside). 

8. FAU-møter for skoleåret 2020/21 

19. oktober, 16. november, 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 10. mai, 14. juni 
(årsmøte). Dagen er alltid en mandag, tidspunktet er alltid 19-20:30 på skolens personalrom. 
De som har lyst og anledning, drar en tur på Union etter møtet. 

Neste FAU-møte er mandag 19. oktober. Frist for å sende innspill er fredag 9. 
oktober. Foreldre sender innspill til klassens FAU-representant, FAU-
representantene sender til FAUs leder og nestleder. 


