
Nordberg Skole 
FAU 

 

 

 

Møtereferat   Side 
1 (2) 
 

Tittel Møtenr. 
FAU-møte 5/17-18 

Møtedato Tid Sted 
10.01.2018 19-20.35 Nordberg skole, personalrommet 
Referent Dato sign 
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Klasse Navn Tilstede Meldt fravær Fravær 
8A Elise Skjold Rønningen  X   

8B Torstein Strøm  x  

8C Kristin Skogeng  x  

8D Ingeborg Moe X   

8E Karl Hesstvedt X   

8F Tone Enden  X   

8G Ulf Berg  X   

9A Alberte Ruud   X 

9B Ina Helene Porsholt Jensen  X   

9C Fredrik Grøndal Pryser X   

9C Heidi Kolstad (Nordberg skoles venner) X   

9D Hanne Jonassen  X   

9E Eli Østberg Baardseth  X   

9F Linda Thøring Øverberg X   

9G Arnulf Røisgård    

9H Karen Klemetsen  X   

10A Nina Elise Hofsli   X 

10B Elsebeth Danielsen  X   

10C Ivar Bergland  X   

10D Hilde Mjøs X   

10E Nina Thulin      X   

10F Monica Dost Weisz X   

10G Torunn Bjerve Eide X   

     

 Rektor Lise Byom-Nilssen X   

 
 
Saks nr. Sak Ansvarlig Frist 

1 Godkjenning av innkalling ved FAU-leder Arnulf 
Røisgaard.  
 

- Dagsorden godkjent. Ingen tillegg til sakslisten 

Alle FAU 
representanter 
 

 

2 Orienteringer ved rektor Lise Byom-Nilssen:  
 

1. Konsekvenser av budsjettet for 2018: Bystyret fikk 
ikke vedtatt et skolebudsjett for 2018 før jul. Men 
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skolen regner med at de tallene som er presentert er de 
den må forholde seg til. De blir behandlet i driftsstyret 
så snart budsjett er vedtatt. Generelt betyr det noe 
mindre å rutte med. Når skolen legger ned en klasse til 
høsten (en 8.klasse mindre), vil det også føre til 
reduksjon i budsjettet. Men skolen tar sikte på å beholde 
antall årsverk, tross kutt i budsjettet. Mesteparten av 
budsjettet er bundet opp i lønnsutgifter til lærerårsverk, 
og det er det skolen vil prioritere også i året som 
kommer. Skolen håper også at den kan ta med seg 
overskuddet fra 2017 til 2018. Alt i alt er rektor 
optimistisk og mener skolen kan opprettholde 
kvaliteten.  

2. Strategisk plan: Planen har hittil vært relativt tynn. 
Derfor jobbes det nå intenst med den frem til den skal 
være ferdig 19. januar. Målet er at den skal være et godt 
arbeidsverktøy for skolen. Rektor ønsker at det legges 
vekt på faglige resultater, mer tverrfaglig arbeid og å 
hjelpe elevene med å se ting i sammenheng. 
Livsmestring, læringsmiljø og psykisk helse vil også 
være med i planen. Rektor har et ønske om at elevene 
skal få et større eierskap til skolen sin. 

3. Nasjonale prøver: Rektor understreket at de nasjonale 
prøvene er et kartleggingsverktøy for skolen. Den 
nasjonale rankingen er ikke så viktig. Denne høsten var 
det nasjonale prøver for 8. trinn (engelsk, lesing og 
regning) og 9. trinn (lesing og regning).  

a. Nordberg har aldri hatt et så sterkt 8. trinn som i 
år - målt etter resultatene i de nasjonale prøvene. 
Dette må barneskolene de har kommet fra få 
æren for. Resultatene, som man kan finne her, 
viser at andelen med lavest måloppnåelse er så 
liten at den ikke kan oppgis av 
personvernhensyn. For eksempel lyktes 73,8 
prosent av kullet å oppnå de øverste nivåene i 
regning. Snittresultatet i Norge var 32,2.  

b. Også 9. klassingene hadde gode resultater og har 
løftet seg fra i fjor. Skolen har analysert 
besvarelsene i lesning og ser at det elevene sliter 
mest med er tolkningsoppgaver. De sliter også 
med noveller. En grunn til det kan være at de har 
jobbet lite med noveller. En annen er at dagens 
elever er lite vant til å jobbe med lengre tekster 
og å holde konsentrasjonen oppe over lengre tid. 
Skolen vil jobbe videre med dette og fokusere på 
læringsstrategier som fremmer kritisk tenkning, 
lese lengre tekster og tilby lesekurs for de 
elevene som har svakest resultater i lesing.  

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-ungdomstrinn/nordberg-skole?enhetsid=979120087&vurderingsomrade=11&underomrade=51&skoletype=0&utdanningstype=--&skoletypemenuid=0&sammenstilling=1&trinn=8&periode=2017-2018&orgaggr=O&fordeling=2&artikkelvisning=False
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4. Engebråten-modellen vs. Nordberg-modellen: En 
forelder har sendt spørsmål til FAU som er 
videreformidlet til rektor. Der stilles det spørsmål ved 
om Nordberg skole har vurdert å ta i bruk den såkalte 
Engebråten-modellen i matematikk, som har gitt gode 
resultater ved naboskolen. Det blir også stilt spørsmål 
ved om dagens fordeling av timer over 
ungdomstrinnene er optimal for å få til dybdelæring? 

a) Angående matematikkundervisningen svarte 
rektor at Nordberg også har gode resultater i 
regning. I år var snittet på eksamen 4,4, mot 
Engebråtens 4,7. Hun påpekte at Nordberg har et 
tett samarbeid med Engebråten og at modellen 
som brukes der ikke er ulik vår. Men skolen vil 
forbedre seg. Blant annet vil den lage mer 
differensierte grupper på tvers av klasser, 
spesielt i slutten av 10. klasse. I tillegg skal det 
startes opp “talent”-matematikk for de som ikke 
vil forsere læringsløpet i matte. Skolen vil også 
prøve å få til et enda tettere samarbeid med 
Engebråten. Rektor varslet at matematikklærerne 
ved skolen kan komme tilbake med et eget notat 
om dette.  

b) Angående dybdelæring svarte rektor at skolen 
ser at den må jobbe mer med tverrfaglighet. Det 
jobbes for isolert med mange fag. Den skal også 
se på fordelingen av timer over de tre årene.  

Spørsmål:  
Operasjon Dagsverk: Rektor fikk spørsmål om hvorfor det 
ikke ble arrangert Operasjon Dagsverk i år, men en dag til 
inntekt for ungdom med kreft. Dette hadde hovedsakelig 
praktiske årsaker mtp hvilken dag dette skulle arrangeres. 
Operasjon Dagsverk er på en bestemt dag. Rektor sa at dette 
gjerne kan diskuteres i FAU neste gang.  
 
PC-er: Rektor fikk også spørsmål om 9. klassingene vil få 
utdelt skole-pc, slik 8. og 10. klassingene har fått. Svaret er nei. 
Skolen har ikke råd til å ta alle tre kullene samtidig. Pc-ene 
10.klassingene fikk, skal gå til neste års 8. klassinger. Dessuten 
er det god dekning av felles-pc-er til 9. klassingene.  

3  VINTERBALLET 2018 
 
Vinterballet ble avviklet tirsdag 9. januar på Sporten.  
Leder for vinterballkomiteen Hanne Jonassen orienterte 
om avviklingen av ballet:  

● Overordnet gikk ballet veldig fint. Det var svært 
god oppslutning om ballet.  
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● Komiteen lyktes med å delegere oppgavene på en 
god måte. Det handlet om alt fra trafikkavvikling 
(stoppe limousiner) til ansvar for servitører, 
påmelding, lydanlegg, foto og polonaise.  

● Det var lagt ned forbud mot å komme i limousin. 
Likevel kom det to-tre limousiner. Disse ble 
stoppet. Foreldrene må igjen minnes om dette til 
neste ball.  

● Arrangementet er rusfritt. Men det ble funnet noen 
flasker utenfor lokalet og det antas at noen hadde 
drukket. Det ble slått ned på enkelttilfeller. Kalle 
Hesstvedt i årets komité foreslår at det tas en 
runde med alle 10.klasser foran neste skoleball for 
å understreke at det er nulltoleranse for alkohol og 
at også politi vil befare ballet underveis.  

● Råd til neste år:  
○ Det bør være fem i komiteen og det bør 

være overlapping fra et år til et annet slik at 
man kan ta med erfaringer. Kalle Hesstvedt 
og Heidi Kolstad påtok seg å være med som 
henholdsvis leder og kasserer.  

○ I år slet komiteen med å få tak i nok 
servitører fra 8. og 9. klasse selv om dette 
en tradisjon og nødvendig for å holde 
kostnadene nede. Det beste er om 
rekrutteringen kan skje i samarbeid med 
kontaktperson på skolen og at man starter 
tidligere.  

○ Det er viktig med god kontakt mellom skole, 
vinterballkomiteen og elevkomité. Neste år 
blir skolens kontaktperson sosiallærer.  

○ Spillelistene må være klare tidligere enn 
dagen før, som i år. Elevene må nominere 
sanger på forhånd. 

○ Det er neppe mulig å presse deltagerprisen 
ned, slik skolen vil. Årets avgift var på 550 
kroner.  

Hanne lager en kort evalueringsrapport av årets 
erfaringer. Skolen vil også evaluere ballet.  
 
FAU bestemte at vinterball skal arrangeres også neste år. 
Hanne reserverer lokale (Sporten). Neste kull er 
rekordstort med 250 elever. Sporten har sitteplass til 250.  
 
 

4 Sak 4. Innspill til økonomi og klassetur i 10. klasse blir 
utsatt til neste møte, 5. februar 2018.  

  

 


