
Møtereferat Nordberg skole FAU 

Torsdag 29. september 2022, Personalrommet på Nordberg Skole 

 

Agenda: 

a) Konstituering av FAU 2022/23 ved valg av leder, nestleder og referent 

b) Valg av representanter til utvalg og andre oppgaver 

c) Oppsummering av sentrale FAU-saker siste skoleår  

d) Møteplan 2022/23  

e) Eventuelt  

_________________________________________________________________________________ 

 

a) Konstituering av FAU 2022/23, følgende ble valgt: 

▪ Leder: Maria Stjern Dahlstrøm  

▪ Nestleder: Morten Kielland 

▪ Referent: Katrine Spein 

 
b) Valg av representanter til utvalg og andre oppgaver, følgende ble valgt: 

▪ Nordberg skoles driftsstyre: Maria Stjern Dahlstrøm og Sindre Holme (vara Jostein S. Hagemo) 

▪ Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker: Helene A. Nissen-Lie (vara Bjørn Stensaker) 

▪ Oslo Kommunalt Foreldreutvalg (KFU), skolegruppe E: Torstein Kloster  

▪ Natteravnskoordinator: Anette Vehus Smedsvig 

▪ Representanter til Vinterballkomite velges på neste møte 

 
c) Sentrale FAU-saker siste skoleår  

Maria Stjern Dahlstrøm redegjorde kort for sakene forrige skoleårs FAU anbefalte å følge videre: 

Nordberg skoles vurderingspraksis: FAU ga sist skoleår ønske om at tilbakemeldinger skal være 
tydelige og konkrete, og at det skal være en konsistent praksis for når og hvordan tilbakemeldingene 
gis.  
 
Bruk av fysiske og digitale læreverk: Det er på skolen en kombinasjon av digitale og fysiske 
læringsressurser. FAU ga sist skoleår et ønske om en oversikt over fysiske og digitale ressurser 
samles på ett sted for hvert fag og hver klasse, slik at barn og voksne kan ha oversikt over det som er 
tilgjengelig. 
 
Etablering av klasser som tilrettelegges for idrett: Skolen etablerer høsten 2022 klasser på åttende 
trinn som skal tilrettelegge for at elever kan kombinere trening innen sine respektive idretter med 
skole. Klassene skal ha likt innhold i undervisningen som andre klasser, men noe økt fleksibilitet i 
gjennomføringen av timeplanen. FAU ønsker å følge erfaringene gjennom skoleåret.  
 
Sosialt: FAU vil følge opp begrensninger i utleie av Glasshuset, samt at utearealene i skolegården 
oppgraderes i henhold til plan.  



 
FAU har i gjennom fjoråret hatt et tett og godt samarbeid med skoleledelsen.  

d) Møteplan 2022/23  

Møtene vil avholdes siste mandag i hver måned, unntak ved merkedager/helligdager. 

Møteinnkallinger for resten av skoleåret sendes FAU og skolens ledelse i etterkant av møtet. 

Skoleledelsen stiller i møter etter avtale.  

I løpet av skoleåret har FAU besøk av Elevrådet og en orientering fra representant fra SALTO, et 

samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk 

blant barn og unge.  

e) Eventuelt 

Mobilfri i friminuttene: FAU har mottatt et innspill om mulighet for mobilfrie friminutter. Saken tas til 

diskusjon med skoleledelsen for å høre skolens vurderinger rundt dette. 

FAUs hjemmeside: FAU ønsker i større grad å bruke skolens hjemmeside for å formidle referater og 

annen informasjon til foreldregruppen. FAU ønsker å bruke Skolemelding for å varsle foreldrene når 

siste referat er tilgjengelig. Saken tas til diskusjon med skoleledelsen. 

FAUs årshjul: Leder og nestleder reviderer FAUs årshjul til neste møte.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Relevant informasjon: 

Nordberg skole FAU (referater, vedtekter og årshjul) 

Nordberg skoles driftsstyre 

Nordberg skoles strategiske plan 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

FAU-representanter 2022/2023 

Klasse Navn Tilstede 

8A  Katrine Spein x 

8B  Marte Lie Høivik  

8C  Mangler informasjon  

8D  Mangler informasjon  

8E  Harald Aasheim   x 

8F  Anne Wangberg Meldt frafall 

9A  Maria Dahlstrøm  x 

9B  Joachim Marius Henriksen x 

9C  Anette Vehus Smedsvig x 

9D  Jostein Skjalg Hagemo x 

9E  Eli Aspelund  Vara Marianne Heier Asp 

9F  Morten Kielland x 

10A  Sindre Holme x 

https://nordberg.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://nordberg.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/strategisk-plan/


10B  Ida Dahl Nilsen Meldt frafall 

10C  Njord Nordstrand  

10D  Torstein Kloster x 

10E  Kerstin A. O. Nilsen  x 

10F  Helene A. Nissen-Lie Vara Bjørn Stensaker 

 


