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Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Hege Roll-Hansen  X   

8B Helin Haslestad Føreid  X   

8C Kristine Vejrup    X  

8D Tor Aarseth Kåpvik,  X   

8E Sigurd Wirstad  X   

8F Ingeborg Ågot Kjærnlig   X   

9A Nils Amdal  X   

9B Carina Nilstun  X   

9C Per Jostein Vang  Vara    

9D Marianne Vallestrand  X   

9E Håvard Hegdal,  X   

9F Kristin K. Johansen  X   

10A Ellen Marie Strøm-Roum  Vara   

10B Ingeborg Margrethe Liahjell Vara   

10C Kristin Skogeng    X   

10D Nadine Elisabeth Martinuzzi   X   

10E Kalle Hesstvedt      X   

10F Line Fiskerstrand Blekeli   X  

10G Helene Nissen-Lie  X   

 Rektor Lise Byom-Nilssen Sak 1-4   

 Elevrådsleder Ingrid Anna Vilhelmine 
Lauren-Kristiansen  

Sak 1-4   

 Nestleder Sondre  Sak 1-4   

 Rådgiver Astrid Vagnhildhaug Sak 1-4   

 
 

1. Godkjenning av innkalling  
Ingen kommentarer til innkalling. 
 

2.  Siste nytt og hva som opptar skolen ved rektor 
Før jul kjøpte skolen nye pulter og stoler i alle klasserom. 
Nettopp gjennomført halvårsvurdering med karakterer. Dette er mest spennende på 
8. trinn. Målet er at elevene ikke skal bli overrasket. Ta opp med kontaktlærer om 
noe er uklart. FAU kan ta opp med rektor om det er strukturelle utfordringer.  
Skolen jobber med utvikling og implementering av ny læreplan. 



En lærerstilling er utlyst og har fått nesten 100 søkere.  
 

3. Rektor informerer; budsjett, strategisk plan, vinterball 

Budsjettet ble vedtatt på driftsstyremøte forrige uke. Førsteprioritet er 

lærerstillinger, og Norberg har oppnådd lærernormen. Skolen har også 1 til 1 

dekning på pc’er.  

Skoletur for 9. trinn skal arrangeres og finansieres av skolen, men det blir noe 

egenfinansiering fra elevene med utgangspunkt i skolens egne aktiviteter, som f. eks 

salg av mat laget i mat og helsefaget. Reisemålet blir Rjukan i september 2020 med 

to overnattinger 

Ny læreplan vil avstedkomme noe innkjøp av nye, digitale læremidler. 

Fra høsten blir det en klasse mindre og dette vil redusere inntektene noe. Skolen vil 

da ha seks klasser på hvert trinn, noe som er den størrelsen skolen er bygd for.  

 

Ny strategisk plan lages på bakgrunn av ny læreplan og føringer fra kommunen. 

Basert på denne lager skolen en aktivitetsplan. FAU og elevrådet vil bli involvert i 

utarbeidelsen av denne. 

 

Spørsmål til rektor: er det riktig at det strategiske planen er det øverste nivået hvor 

skolen selv kan bestemme? Ja, innenfor en del rammer fra kommunen og 

læreplanen.  

Hva med profilteksten? Den ble vedtatt av driftsstyret i 2018 og er et godt 

utgangspunkt for skolen. Kan revideres når man ønsker.  

Hvordan er forholdet mellom strategisk plan og budsjettet, bør ikke føringer i 

strategisk plan legge føringer for budsjettet? Ja, de utvikles sammen.  

 

Vinterball. Mye arbeid bak, og skolen håper så mange som mulig av elevene 

kommer. Påmelding tyder på veldig godt oppmøte. Det har blitt arrangert byttekveld 

som vi kan trekke lærdom fra senere. 9. trinn skal være foreldrevakter.  

 

4. Presentasjon av elevrådet 

Skal være elevenes stemme i driftsstyret og overfor skolen. Jobber med 

utviklingsarbeid av styret og rekruttere bredt på alle trinn. Har utarbeidet vedtekter 

som skal vedtas 23. januar. Har søkt midler fra elevorganisasjonens fond for å kunne 

gjennomføre ulike aktiviteter. Undersøkelser viser at elevrådet bør fokusere mest på 

skolemiljø. Elevrådet skal være representert på skoletinget, et skolepolitisk verksted 

som arrangeres av elevorganisasjonen. Mye læring for elevrådet.  

Kan følges på Instagram på nordbergelevrad.  

5.  Strategisk plan – diskusjon og godkjenning av forslag til innspill 

FAUs driftsstyrerepresentant ønsket ikke godkjenne skolens strategiske plan uten å 

ha diskutert den med FAU. 

 



Foreldrene, ved FAU, er ikke nevnt som samarbeidspartner i strategisk plan.  

S. 7. FAU mener det er avgjørende å adressere som risiko at elevene ikke får trent 

nok på de grunnleggende ferdighetene. FAU foreslår derfor å at det inn som risiko 

med tiltak og indikator. Gode tilbakemeldinger som veileder både elever og foreldre.  

Mer aktiv form under overordnet punkt om fravær (ref Majorstua skole) Eierskap til 

egne mål. Mer fokus på kjønnsforskjeller i karakterene på Nordberg. 

Eget punkt om å involvere og informere foreldrene i større grad.  

 

FAU ønsker en bedre prosess med tidligere involvering neste år. Legger det inn i 

FAUs årshjul og rutiner 

 

6. Bruktmarked ballkjoler og dresser til vinterballet – status og ny gruppe? 

Bør vi involvere elevrådet og kartlegge behovet blant elevene? Salget bør ikke være 

senere enn september. FAU setter ned en gruppe og trenger at noen melder seg til å 

organisere dette. Saken tas opp igjen på neste FAU-møte.  

7.  Orienteringer – aktiviteter FAU  

- Gruppe skoleball og gruppe klassetur  

Ballgruppen og skoleturgruppen har ikke hørt noe fra skolen. Viktig at skolen 

involverer i større grad, eventuelt avklarer foreldrenes rolle.  

8. Vurdere kommende aktiviteter 
Utsatt til neste møte.  
 

9. Eventuelt 
Orientering om status skolevei, følgende saker er vedtatt av Nordre Aker Bydelsutvalg, 
og skal iverksettes av Bymiljøetaten: 

 
• Innføre 30 km/t i Sognsveien - fra Carl Kjeldsens vei til Sognsvann, alternativt variabel 

fartsgrense. 

• Bedre sikring av «rumlefelt» ved overgang mellom Kringsjå t-bane og Kiwi. 

• Smalt fortau og veiskulder på østsiden av Sognsveien fra Carl Kjeldsens vei og 
nordover brukes daglig. Benytte sperrer og virkemidler for å kanalisere gående til 
trygge kryssinger. Ferdsel langs veiskulder må hindres inntil veiskulderen kan 
oppgraderes til fortau. 

• Anlegge fotgjengerovergang fra veiskulder (Sognsveien øst) til innkjørsel Nordberg, 
Kringsjå og Elverhøy skoler. 

• Bedre belysning på fotgjengeroverganger over Sognsveien. 

• Finne bedre plassering for resirkuleringskontainere ved T-bane/Kiwi. Biler som 
stopper for å benytte kontainerne gjør området mindre oversiktlig. 

  
Det som er spesielt kommet opp i etterkant er rumlefeltet på KIWI hvor det har skjedd 
en ulykke og en nestenulykke i forrige uke.  
 
 

 Neste møte: 24. februar kl. 19 - 20.30 på personalrommet. 



Frist for innspill: onsdag 19. februar. Sendes Kristin og Håvard. 
 
Fau-møter: 23. mars, 20. april, 25. mai, 15. juni.  
 

 
 


