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Klasse  Navn Til stede Fraværende 

8A Maria Dahlstrøm X  

8B Ann Linda Furstenberg  x 

8C Anette Smedvig  x 

8D Jostein Hagemo  x 

8E Morten Sand X  

8F Kathrine Bjørgo  X 

9A Margit Moen X  

9B Rune Larsen/ Pål Hilde X  

9C Kjetil Svangtun  x 

9D Torstein Kloster X  

9E Ragnhild Seip X  

9F Bjørn Stensaker X  

10A Ingrid Elise Hoff X  

10B Fredrik Schjold X  

10C Kristine Vejrup X  

10D Henrik Strøm-Roum X  

10E Anita Sylte  x 

10F Nina Selboskar X  

 

Nettside: Nordberg skoles FAU  

 

1) Elevrådet informerer 

 

Elevrådet var representert ved Tora Ørnhøi-Falnes, Solveig Maria Yuan Hem og Josefine Oraug-Rygh. 

Følgende hovedsaker ble nevnt: 
 

• Representanter fra elevrådet hadde nylig et dagsseminar der tema var elevmedvirkning, arbeid 

med strategisk plan, elevundersøkelsen og vurderingspraksisen på Nordberg.  

• Det er generelt et stort fokus på psykisk helse hos elevene. Elevrådet har hentet erfaringer fra 

andre skoler for å få innspill til mulige trivselstiltak. Skolefrokost har vært positivt på andre 

skoler. Elevrådet vil se om det er mulig å få til enkel frokostservering i Glasshuset med jevne 

mellomrom.    

• Elevrådet har god dialog med skolens ledelse og lærere om erfaringene fra vurderingspraksisen 

på Nordberg. Det vurderes ulike grep for å fortløpende utvikle dialogen mellom lærere og elever, 

spesielt i perioden rundt karaktergivningen. Det er et ønske om begrunnelse for karakterer og 

tydelighet i skriftlige og muntlige tilbakemeldinger.  

• Skoleballet ble en positiv opplevelse for elevene.  

about:blank


• Elevrådet har jobbet mye med å styrke rutiner og prosesser for elevrådsarbeidet. Det er etablert 

et årshjul som legges ut på skolens hjemmeside.  

 

2) Innkomne saker fra foreldre 

Undervisningsopplegg ved stort lærerfravær: Det er kommet tilbakemeldinger på at enkelte klasser 

har opplevd stort lærerfravær og manglende kontinuitet i undervisningen. Dette gjelder spesielt 9. 

trinn. FAU følger opp med en tilbakemelding til skolens ledelse.  

Idrettsklasser på Nordberg: Skolen vurderer å etablere idrettsklasser. Dette er på 

planleggingsstadiet, og ikke endelig bestemt. Skolen er i dialog med neste års 8. trinn for å se om det 

er interesse. Noe av bakgrunnen er ønske om å fylle klassene på Nordberg, som nå har åpne plasser. 

Det er elever i skolekretsen som søker andre alternativ som Wang. Konseptet vil ikke være å fylle 

undervisningstid med idrett, men å tilrettelegge for at elever kan kombinere trening innen sine 

respektive idretter med skolegang, eksempelvis ved å kunne ha trening på morgenen, eller tidlig 

ettermiddag. Med andre ord: likt innhold i undervisningen, men noe økt fleksibilitet i 

gjennomføringen av timeplanen. Det vil være et krav å ha Fysisk aktivitet og helse som valgfag. 

Skolen planlegger to idrettsklasser dersom det er interesse. FAU informerer skoleledelsen om at vi 

ønsker å bli holdt informert, og vil oppmuntre til å se på muligheten for samarbeid med Norges 

Idrettshøyskole.  

Kjønnsbalanse i valgfag: Det er stor skjevfordeling av kjønn i enkelte valgfag. Programmering har en 

svært lav jenteandel, mens fag som Sal og scene har en svært lav andel gutter. FAU vil undersøke 

hvordan det informeres om de ulike valgfagene, og ønsker å diskutere tiltak for å utjevne denne 

utviklingen. 

 

3) Aktivitet i ulike utvalg 

Driftsstyret: se hjemmeside for referat 

Skolemiljøutvalg (SMU): Ingen aktivitet (som planlagt). Aktiveres som formøte til driftsstyret ved 

aktuelle saker. 

Samarbeidsutvalg for skolene i Nordre Aker (SUSNA): Skolebehovsplanen er nå lagt frem i Oslo 

kommune, med følgende for Nordre Aker: Engebråten skole utvides til 8 klasser i 2026. Plan om ny 

byskole ved samlokalisering av Blindern vgs. og den franske/tyske skolen - planlagt til 2030. Ny 

barneskole i Frysja er utsatt til etter 2030. Ingen endringer for Nordberg Skole.  

Oslo Kommunes foreldreutvalg (OSLO KFU): se hjemmeside for møter, agenda og referat 

Ballkomiteen: et vellykket skoleball ble gjennomført 21.04. Det er enkelte erfaringer som vil være 

nyttig å ta inn i neste års planlegging: 

• 9. klasseforeldre er vakter: informere tidlig i foreldremøte på høsten 

• Var for mye mat  

• Ballkjolesalg bør gjennomføres mye tidligere, gjerne i september. 

• Tidlig etablere en tydelig ansvarsavklaring mellom skole og foreldre  

• Nyttig med vakter utendørs 

https://nordberg.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://www.oslokfu.no/


 

 

4) Annet 

Utearealer: FAU har gjennom skoleåret fulgt status på oppgradering av uteområdet. Skolen har fått 

midler fra Nordberg skoles venner. Et bordtennisbord er nå på plass, ett til er ventet. Benker og bord 

kommer i løpet av mai. 

 

Bruk av Glasshuset: Undervisningsbygg ønsker ikke å leie ut Glasshuset til private arrangementer 

etter uheldige episoder med bråk. Det leies ikke lenger bort på kveldstid, kun i skoletiden og med 

lærer til stede. FAU mener dette er uheldig og har etablert dialog med Undervisningsbygg. FAU 

mener det er svært viktig at det er tilgang på å leie lokale til klassesamlinger og annet sosialt i skolens 

regi. FAU vil fortsette dialogen med eier, og utarbeide forslag til retningslinjer for utleie.  

 


