
Nordberg skole FAU 
 

Møtereferat FAU-møte 6, 2020/21 

Mandag 10. mai 2021 på Teams 

Referent: Astri Åmellem Brøto 
 

Klasse Navn Til stede 
8A   Anett Andreassen X 
8B Frode Lillebakken X 
8C Kjetil Svangtun  

8D Siv Herberg X 
8E Ragnhild Seip X 
8F Anne Wangberg  
9A Hege Roll-Hansen (vara) X 
9B Bjarne Lie X 
9C Bente Vangdal Espenes  
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  
10E Charlotte Sander X 
10F Astri Åmellem Brøto X 

   

   Rektor Lise Byom-Nilssen         Sak 1-2 

 Assisterende rektor Hanne Kristin Bender 
Grønstad 

        Sak 1-2 

 

 
1. Godkjenning av dagsorden 

Ingen kommentarer til innkalling.  
 
Til info var det ingen saker eller innkommende innspill til FAU-møtet i april, og møtet ble 
derfor avlyst.  
 

2. 
 

Siste nytt og hva som opptar skolen ved rektor og assisterende rektor  

Tilbake til gult nivå  

Skolen er endelig tilbake på gult nivå f.o.m. i dag, og skolen håper å kunne holde dette 

nivået frem til sommerferien. Skoleledelsen har vært rundt i alle klasserom i dag og 

minnet om smittevernregler. Nordre Aker har økende smitte, og skoler som Kringsjå 



har nå smitte på skolen. Skolen følger utviklingen, men har til nå hatt få smittetilfeller 

gjennom det siste året; to elever og én ansatt. 

Det har vært noen endringer i smittevernveilederen siden sist skolen var på gult nivå, 

med skjerpede anbefalinger. Gult nivå innebærer at en klasse er en kohort, og at man 

ikke skal blande klasser. Det betyr at valgfag og fremmedspråk ikke kan gå som 

normalt, og dette påvirker undervisningen. Klassene starter og slutter ulikt, har 

friminutt til ulike tider, og bruker ulike innganger. Midttimene vil gå som normalt og 

alle elever har tilgang til skolegården. Det er vanskelig å dele opp denne på en fornuftig 

måte, men skolen vil følge nøye med på hvordan midttimen vil fungere utover i neste 

uke, og justere deretter. Det vil være voksne ute i hver midttime, og dersom en ser at 

det blir for tett mellom elevene i skolegården, vil det tas grep. Midttimen er en fin 

arena for elevene og være ute og være sammen, så skolen håper denne kan 

opprettholdes som normalt.  

Spørsmål: Fremmedspråk er ett av fagene som har lidd mest under pandemien. Er det 

noen mulighet for elevene å ta igjen dette faget?  

Svar: Skolen har satt opp frivillig kurs for 10. trinn. De videregående skolene er veldig 

klar over at elevene de får til høsten har et annet utgangspunkt i fremmedspråk enn 

tidligere i år. For 8. og 9. trinn settes det inn ekstra læringsressurser her neste skoleår.  

 

Karantene og ventekarantene 

Når en elev blir smittet eller er nærkontakt med en smittet settes kohorten i 

henholdsvis karantene, og ventekarantene i påvente av negativ test. Det er 

bydelsoverlegen og bydelens smitteteam som setter elever i karantene. Som regel får 

skolen beskjed av smitteteamet i forkant. Ved noen tilfeller har smitteteamet ligget 

bak skolen i løypa, og skolen har da tatt beslutningen om å sette elever i karantene før 

smitteteamet har fått kontakt med de det gjelder. Skolen forstår at det kan ha skapt 

forvirring om hvem som avgjør hvem som skal i karantene, og er tydelig på at det 

fremover skal være bydelens smitteteam, og ikke skolen som tar beslutninger rundt 

karantene. Skolen opplever at smitteteamet har operert litt ulikt, og at hvor mange 

som havner i karantene er situasjonsavhengig. Som hovedregel skal alle nærkontakter 

av en smittet i karantene, og dersom en elev er nærkontakt til en smittet skal resten av 

kohorten i karantene i påvente av at eleven tester negativt.  



Spørsmål: På fhi.no står det at ventekarantene kun gjelder for familiemedlemmer. 

Burde man bruke et annet begrep for kohorter som blir sendt hjem fra skolen en dag i 

påvente av negativ test eller ytterligere anbefalinger fra smitteteamet?  

Svar: Skolen forholder seg til bydelsoverlegens anbefalinger, og benytter informasjon 

som gis derfra. Fordi det har vært lavt smittetrykk i bydelen, har smitteteamet vært 

ganske à jour og det er enkelt å kontakte bydelen for anbefalinger og råd.  

 

Planlegging av neste skoleår 

Planleggingen av neste skoleår er godt i gang. Noen lærere skal slutte, og det har vært 

utlyst stillinger. Det har vært godt med søkere, og 115 lærere har meldt interesse for å 

jobbe på Nordberg. Skolen har nå fått på plass nye ressurser, og er i gang med å legge 

kabalen for neste år. Det vil bli bytte av kontaktlærer for noen klasser, og klassene det 

gjelder vil få informasjon om dette fra skolen. Ordningene med tre kontaktlærere per 

klasse videreføres.  

 

Spørsmål: På et tidligere FAU-møte snakket rektor om at Nordberg hadde ledig 

kapasitet til neste år. Hva er status og har skolen fått mange søkere fra Berg?  

Svar: Det har ikke kommet mange søkere fra Berg, og skolen har fortsatt noen ledige 

plasser. Skolen har totalt 180 plasser og det er sendt ut nærskolevedtak til ca. 170 

elever. Det åpnes nå for at elever fra andre steder i byen kan få plass.  

 

Spørsmål: Det er mange fra Berg som er overrasket over at det er ledige plasser på 

Nordberg, og mange opplever også at informasjonen om at det er mulig å søke seg til 

Nordberg har kommet brått på. Samtidig som Nordberg har ledige plasser er det helt 

fullt på Engebråten. Har det vært en dårlig prosess og/eller dårlig kommunikasjon 

mellom skolene? 

Svar: Det er god kommunikasjon mellom Engebråten og Nordberg. Skoleledelsen 

opplever at prosessen rundt nærskolevedtak som er styrt av Osloskolen burde vært 

bedre.  

 

Spørsmål: Stemmer det at Nordberg ser på muligheten for å opprette en idrettsklasse? 

Svar: Nordberg har tenkt på dette i flere år, og vil nå kartlegge om det er interesse for 

en egen idrettsklasse. Det vil komme mer informasjon om dette på et senere tidspunkt, 



men tilbudet vil handle om at de som velger valgfaget fysisk aktivitet og helse vil 

plasseres i samme klasse og får mulighet til å starte senere tre dager i uken for å gi tid 

til å trene. Tilbudet vil ikke være for å fremm toppidrett, men for å sikre at det finnes et 

alternativ til de private idrettsskolene i det offentlige skoletilbudet for elever som vil 

satse på idrett mens man går på skolen. Dersom det er interesse for dette vil skolen ta 

stilling til om dette er noe de skal tilby til neste skoleårs 8. trinn.   

 

Foreldreundersøkelse  

Foreldreundersøkelsen stengte 30. mars, men portalen er fortsatt åpen og det er ikke 

mulig å hente ut resultater enda. Svarprosenten på årets undersøkelse er 30 %, noe 

som er svært lavt. Rektor kommer tilbake med mer informasjon om det fortsatt er 

mulig å svare på undersøkelsen. Resultater presenteres på neste FAU-møte.  

 

Skoleavslutning for 10. trinn  

Det er seks uker igjen av skoleåret, og mange elever på 10. trinn er stresset. De føler de 

har gått glipp av mye under pandemien – både på skolen og sosialt. Skolen forsøker å 

dempe stresset så mye de kan. Tross et utfordrende år har elevene taklet hjemmeskole 

og rødt nivå på en veldig god måte. Skoleledelsen har snakket med lærerne om 

viktigheten av å opprettholde god kommunikasjon med elevene, trygge dem på at de 

er mer en gode nok og at de må være trygge på kompetansen de besitter. Elevene må 

igjennom noen pålagte prøver og muntlig eksamen, men utover dette forsøker skolen 

å roe ned elevene og skape en god avslutning for dem på Nordberg skole. Avslutningen 

på 10 års grunnskole skal være trygg og god, og forberede elevene på videregående 

skole. Skolen mener at elevene har god kompetanse, gode vaner, har klart seg godt på 

hjemmeskole, klarer å jobbe selvstendig og har gjort det beste ut av en krevende 

situasjon. Elevene er godt rustet til vgs.  

 

Standpunktkarakterer settes i uke 21 og 22. Det er elevenes nivå på dette tidspunktet 

som ligger til grunn for vurderingen. Lærerne har brukt mye tid på å snakke med 

elevene og gi tilbakemeldinger underveis, så karakterene skal ikke komme som noen 

overraskelse. 10. trinn har en sentralt pålagt prøve i matematikk 19. mai, med fagdag i 

forkant som forberedelse til denne. De har også har to skriveøvelser i bokmål og 

nynorsk. Muntlig eksamen avholdes 8. og 11. juni. Skoleledelsen har vært rundt i 



klassene og snakket mye med elevene for å unngå at de blir for stresset over eksamen. 

De har fått informasjon om sensorene, som også er lærere i Osloskolen og som vet hva 

elevene har vært gjennom det siste året. Det har vært fokus på at man skal jakte på 

den kompetansen de har, ikke den de ikke har. Elevene kan komme opp i norsk, 

engelsk, matte, naturfag, KRLE, samfunnsfag og fremmedspråk. Alle elever på 10. trinn 

kommer opp i muntlig eksamen. Elevene er trukket ut i partier som består av 7-8 

elever fra hver klasse. En forutsetning for at eksamen kan avholdes er at førstesensor 

(elevens lærer) er fysisk til stede under muntlig eksamen. Ved en eventuell karantene 

vil eksamen for dette partiet bli avlyst.  

 

Skolen planlegger klassevis vitnemålsutdeling. Selv om det ikke blir helt slik man er 

vant til, skal det bli en hyggelig stund og et godt minne å ta med seg videre. Det blir 

utdeling for klasse 10 A, C, E på onsdag 16. juni og 10 B, D, F torsdag 17. juni. Skolen 

kommer tilbake med tidspunkt, men utdelingen vil vare 1 time per klasse og siste 

klasse avslutter senest 19 for å ha tid til eventuelle sammenkomster klassene 

planlegger etterpå.  

 

Spørsmål: Planlegges det noe annet sosialt og hyggelig for 10. trinn, i tillegg til 

vitnemålsutdelingen? 

Svar: Skolen har snakket om dette og håper å få til noe sosialt for 10. trinn klassevis, 

forutsatt at det er mulig å gjennomføre innenfor de gjeldende smittevernreglene. Det 

skal være planleggingsmøte med elevrådet neste uke. Dersom man klarer å komme 

frem til en løsning, vil skolen muligens trenge hjelp fra FAU og foreldre på 10. trinn til å 

arrangere.  

 

Spørsmål: Dersom foreldre arrangerer noe for ungdommene i forbindelse med 

vitnemålsutdelingen, hvilke regler går dette under? Er dette et offentlig arrangement?  

Svar: Skolen har tolket reglene slik at offentlig arrangement er noe som er arrangert av 

skolen, ikke foreldrene, men dette bør sjekkes.  

 

Spørsmål: Hvordan tenker skolen rundt debriefing av hvordan de har taklet 

pandemien? Hvilke erfaringer har man gjort, og hva tar man med seg til en eventuell 

neste pandemi?  

Svar: Skolen har ikke satt i gang noen evalueringsprosess enda, utover den løpende 



evalueringen de har gjort underveis. Lærerne er ikke klar for evaluering enda – nå 

handler alt om å få alle ungdommene over målstreken i juni. Når tiden er inne skal 

skolen evaluere, og ønsker innspill fra elever, lærere og foreldre. Skolen har lært mye 

dette året, som man vil ta med seg i planlegging fremover.  

 

Skoledagens start og slutt  

Innspill fra FAU om at det ikke er ønskelig at elever starter sent flere dager i uken og at 

skoledagens lengde er noen lunde jevn, er overlevert skolen. Skolen skal ta hensyn til 

dette i planleggingen av neste års timeplan.  

3. Natteravning 

Erfaringene fra 8. trinn er at det er vanskelig å få foreldre til å stille opp. Det er viktig at 

mange deltar, slik at man kan dele seg opp og slippe å gå over så store områder. 

Løypen natteravnene skal gå er lang, og jo flere som deler på den, jo bedre.  

 

Det er overraskende for FAU at så få foreldre ønsker å stille opp på ravning. Har ikke 

ordningen vært kommunisert godt nok? Forrige helg hadde Nordre Aker Budstikke 

(nab.no) sak om at ravningen på Norberg er i gang med håp om at denne saken ville 

inspirere flere til å bli med. Å gå natteravn er en fin måte å stille opp for ungdommen 

vår på, og det er en god erfaring å ta med seg. Man får sett hvordan det er «der ute» 

og bli bedre kjent med andre foreldre.  

 

I vår er det 8. klasseforeldrene som går natteravn og mellom sommerferien og 

høstferien er det trinnet over, altså høstens tiende trinn. Kanskje foreldre fra andre 

klasser kunne tenke seg å stille opp?  

Vi forsøker å trekke inn flere foreldre slik at 8. trinn ikke står alene om ravne-

ansvaret frem til sommeren. Hvis noen ønsker å melde seg til ravning, kan de 

kontakte FAU-leder Carina Nilstun (977 31 700), så formidles dette videre til 

klassekontakten som har ansvar den aktuelle helgen. Melding om dette legges også 

ut i FB-gruppen Nordbergforeldrene. Åttendetrinnsforeldre som er forhindret den 

helgen de er satt opp, kan naturligvis bytte helg. 

 

Tidspunkt og rute for ravning 

FAU har innspill om å endre tidspunktet for ravningen fra 19-23 til 20.30 – 00.30. Det 



skjer lite kl. 19, og det er for tidlig å avslutte kl. 23. 

Det er behov for ravning også ved Bakkehaugen/Godalsparken og Svartkulp. Dette er 

områder Nordberg ikke dekker, er andre skoler som dekker disse? Burde ruten 

oppdateres? Det er viktig at informasjon om hvor ungdommen oppholder seg 

overføres fra helg til helg. Ruth følger opp tidspunkt og rute med Alf Bakkland, SaLto-

koordinator i bydelen.  

 

FAU savner litt mer informasjon fra SaLto og om hva som foregår i nærmiljøet. Det 

hadde vært fint å få SaLto-koordinator med på foreldremøter og informasjonsmøter 

som tidligere.  

4.  Orienteringer fra grupper og utvalg 

 Ingen orienteringer fra grupper og utvalg.  

5. Eventuelt 

Neste og siste møte for dette skoleåret er 14. juni. Dette møtet er et årsmøte, hvor det 

er mulig å gjøre endringer på FAUs årshjul og vedtekter. Dersom noen har innspill til 

årshjulet, send disse til Carina i løpet av mai. Reviderte dokumenter sendes til FAU før 

årsmøtet. 

 
 

Neste møte: 14. juni kl. 19 – 20.30 

Frist for å komme med innspill som behandles på dette møtet er fredag 4. juni  

 


