
 

Møtereferat Nordberg skole FAU 

 

Mandag 30 januar 2023, Personalrommet på Nordberg Skole. 

Agenda: 

1. Skoleledelsen orienterer: årshjul for vurderingspraksis 

2. Elevrådet orienterer om sitt arbeid  

3. FAUs anbefaling for sosiale klassetreff  

4. Valg av ny FAU-representant til Driftsstyret  

5. Informasjon fra FAUs representanter i utvalg og grupper  

6. Eventuelt 

 

 

1. Skoleledelsen orienterer: årshjul for vurderingspraksis 

Skoleledelsen var representert ved assisterende rektor Hanne Kristin Bender Grønstad og avdelingsleder på 10. 

trinn Jonas Beck. Nordbergs skoles årshjul når det gjelder vurderingspraksis kan oppsummeres slik:  

Høstsemesteret: 

8. trinn  

-Elevsamtaler i uke 35-36 

-Refleksjonsdag i uke 37 

-Utviklingssamtaler i uke 38 -39 

 

9. trinn 

-Elevsamtaler i ukene 33-39 

-Refleksjonsdag i uke 41 

-Utviklingssamtaler i uke 42-43 

 

10. trinn 

-Elevsamtaler i ukene 33-39 

-Refleksjonsdag i uke 41 

-Utviklingssamtaler i uke 42-43 

 

Vårsemesteret: 

Alle trinn har halvårssamtaler med alle lærere og uke 4 er satt av som vurderingsuke. 

8. trinn  

-Vurdering i uke 4 

-Elevsamtaler i uke 7-17 

-Refleksjonsdag i uke 9 

-Utviklingssamtaler i uke 10-11 

-Underveisvurdering i mai 

-Helårssamtaler i uke 23-24 

 

9. trinn 

-Vurdering i uke 4 

-Elevsamtaler i uke 7-17 

-Refleksjonsdag i uke 9 

-Utviklingssamtaler i uke 10-11 

-Underveisvurdering i mai 

-Helårssamtaler i uke 23-24 

 

10. trinn 

-Vurdering i uke 4 

-Elevsamtaler i uke 7-17 

-Refleksjonsdag i uke 9 

-Utviklingssamtaler i uke 10-11 

-Underveisvurdering i mai 

-Sluttevaluering  

 

Skolen innførte en vurderinguke i uke 4, og vil nå evaluere erfaringer. Informasjon om vurderingsuken ble 

sendt til foreldre i forkant. Foreløpige tilbakemeldinger fra mange elever og lærere tyder på at det er en mer 

pedagogisk tilnærming  med toveiskommunikasjon og mer konkrete tilbakemeldinger om det elevene mestrer 

og hva de kan jobbe videre med i ulike fag, i tillegg til karaktervurdering. FAU vil oppfordre foreldre til å 

komme med erfaringer fra denne nye praksisen og innspill på hvordan det fungerte.    

 

 



 

2. Elevrådet orienterer om sitt arbeid 

Elevrådet var representert med elevrådsleder Josefine Olaug-Rygh, og nestleder Liv Strøm Dannevig og 

sekretær Selma Vinding. 

Elevrådet på Nordberg skole består av representanter fra hver klasse og møtes ca en gang i måneden. 

Assisterende rektor Hanne deltar på alle møtene. Det er også lunsj med rektor Lise og Hanne en gang i 

måneden. Elevrådet er aktive i miljøtimene på skolen, og kommer med innspill til saker som angår dem. 

Eksempler er trivsel og regler på skolen, fruktordningen, vurderingspraksis og aktiviteter som “En dag for alle”, 

der skolens elever samlet inn penger til ungdommer i Ukraina. Elevrådet er også engasjert i 

Elevorganisasjonen. FAU oppfordret elevrådet til å bruke FAU i de saker hvor det kan være naturlig.  

 

3. FAUs anbefaling for sosialt årshjul  

FAU har utarbeidet en veileder til et sosialt årshjul for mulige klasseaktiviteter i regi av foreldre og der elevene 

selv får en aktiv rolle. Tanken er at denne kan distribueres ved første foreldremøte  på 8. trinn, og være en 

veileder for klassekontakter og sosialkomiteer. Elevrådet får tilsendt skal få tilsendt veilederen, og gi sine 

innspill. Veilederen skal legges på FAUs hjemmeside sammen med annet praktisk materiale for gjennomføring 

av noen av aktivitetene. Veilederen planlegges vedtatt av FAU etter mottatte innspill fra Elevrådet.  

 

4. Valg av ny representant til skolens Driftsstyre og Skolemiljøutvalg 

Tidligere valgt representant Sindre Holme (10A) går ut av FAU på grunn av flytting. FAUs nestleder Morten 

Kielland (9F) foreslås og velges som ny representant til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. 

 
5. Informasjon fra FAUs representanter i utvalg og grupper  

Driftsstyret: FAUs leder Maria Stjern Dahlstrøm er ny leder av Driftsstyret. Det ble avholdt et møte i januar der 

skolens strategiske plan og budsjett for 2023 ble vedtatt.  

Skolemiljøutvalget: Klimaanlegget på skolen har vært ute av funksjon i en periode, men vil nå repareres. Skolen 

jobber sammen med elevrådet for å se på retningslinjer for trivsel og orden på skolen.  

Ellers ingen møter. 

 

5. Eventuelt 

▪ Skolen ønsker fortløpende innspill fra foreldre for tema for foreldremøtet som avholdes hvert år. Aktuelle 

temaer har tidligere vært blant annet rus og nettvett. 10. trinn har allerede valgt eksamen som tema.  

▪ SaLTo-Oslo vest arrangerer foreldremøte 8. februar 2023. Invitasjon distribueres til foreldre.  

▪ Skolen har fått en henvendelse om skjeggkre i hallgarderoben. Insektsfeller er lagt ut, foreløpig uten funn 

– men det følges opp fremover. 

▪ Det er bred mediedekning rundt mobil/skjermbruk blant ungdom. FAU ønsker gjerne å høre skolens 

vurdering rundt policy for elevenes mobilbruk. Dette kan være nyttig for foreldre  på alle trinn.  

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________ 

FAUs referater  

FAUs årshjul 

Nordberg skoles strategiske plan 

__________________________________________________________________________________________ 

 

FAU-representanter 2022/2023 

Klasse Navn  Til stede 

8A Katrine Spein Referent x 

8B Marte Lie Høivik  x 

8C Paal Sigurd Hilde Representant, vinterballet x 

8D Jorunn Øverland Nyhus  - 

8E Harald Aasheim  x 

8F Anne Cathrine Wangberg Representant, vinterballet x 

9A Maria Dahlstrøm Representant, Driftsstyret x 

9B Joachim Marius Henriksen  x 

9C Anette Vehus Smedsvig Natteravnskoordinator - 

9D Jostein Skjalg Hagemo  - 

9E Eli Aspelund  x 

9F Morten Kielland Representant, Driftsstyret x 

10A -   

10B Ida Dahl Nilsen  - 

10C Njord Nordstrand  - 

10D Torstein Kloster Representant KFU, skolegruppe E x 

10E Kerstin A. O. Nilsen  x 

10F Helene A. Nissen-Lie Representant, SUSNA x 

 


