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                                 Nordberg skole FAU 
Møtereferat 
FAU-møte 3, 2019/2020 
Mandag 18. november 2019 
Referent: Tor Kåpvik 
 

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  X   

9D Marianne Vallestrand  X   

9E Håvard Hegdal X   

9F Kristin K. Johansen    X 

10A Ellen Marie Strøm-Roum   X  

10B Ingeborg Margrethe Liahjell Frode Lillebakken (vara)   

10C Kristin Skogeng    X   

10D Nadine Elisabeth Martinuzzi   X   

10E Kalle Hesstvedt        X 

10F Line Fiskerstrand Blekeli  X   

10G Helene Nissen-Lie  X   

 
 

1. Godkjenning av innkalling  
Innkalling godkjent. Det presiseres at det i førsteutkastet av referat fra forrige møte 
sto at klassetur var planlagt i 9. trinn. Det korrekte er at klassetur er på 10. trinn. 

2. 
til 
5. 

Siste nytt og hva som opptar skolen ved rektor 
Se vedlagte presentasjon fra skolen for følgende saker. 
Nasjonale prøver 
Offisielle resultater ble klare første uka i november og kan finnes på skoleporten.no. 
Nordberg ligger over landet for øvrig i både engelsk, lesing og regning. Nordberg 
bruker resultatene kontinuerlig for å analysere hva som virker eller ikke virker på 
individnivå. 
Progresjon i skalapoeng fra 8. til 9. trinn er lavere enn 4 poeng, som ellers er 
forventet i skolen. Dette skyldes iflg skolens ledelse at målesystemet gjør det mer 
utfordrende å heve elevmassens skalapoeng når utgangspunktet er såpass høyt i 
utgangspunktet.  
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Elevenes score legges ut i It’s learning. 
 
Digitale plattformer og tilbakemeldinger 
På bakgrunn av innspill fra en forelder har en ad-hoc gruppe i FAU har fremmet sak 
for skolen med krav om at alle vurderinger må legges ut på It's learning som 
foreldrene har tilgang til.  Tilbakemelding fra skolen er at en plangruppe jobber nå 
med hvordan lærerne på Nordberg skal legge ut informasjon, oppgaver og 
vurderinger slik at det blir enklest mulig å følge med for alle. En oversikt vil bli sendt 
ut til alle foresatte.  Foreldre vil få melding når det legges ut vurderinger på It's.  
De digitale plattformene vil aldri kunne erstatte en god dialog mellom foreldrene og 
elevene. Lærerne kan også kontaktes hvis man er usikker på tilbakemeldinger.  
 
Resultater og kjønnsfordeling 
På bakgrunn av innspill fra en forelder om saken, ga skolen følgene tilbakemelding: 
Det er vanskelig å analysere resultater på muntlig eksamen fordi gruppene som 
trekkes ut er for små til å være signifikante. 
På skriftlig eksamen scorer jentene bedre enn guttene. Samtidig melder guttene om 
høyere trivsel og støtte fra lærerne, men lavere på faglige utfordringer. 
Jentene scorer for eksempel bedre på støtte hjemmefra. 
På grunnleggende ferdigheter scorer guttene bedre, og har en bedre utvikling i 
regning, mens jenter gjør det bedre i lesing.   
På standpunktkarakterer scorer jentene mye bedre på norsk og norsk sidemål. 
Jentene melder samtidig at de leser vesentlig mer enn guttene. Jentene får også 
bedre standpunktkarakter i matematikk, noe som ikke er enkelt å forklare. 
Elevundersøkelsen viser at jentene jobber mer med skolearbeid enn guttene. 
Forskjellen mellom kjønnene skiller seg ikke vesentlig fra andre skoler.  
Verdt å merke seg er at begge gruppene har gode resultater på Nordberg. 
Resultatene ligger på skoleporten.no. 
 
Anmerkninger 
Anmerkninger er et system skolen er pålagt å bruke, men brukes i dialog med eleven 
for å lære elevene å fungere godt i hverdagen. Gjelder både ordens- og 
oppførselsanmerkninger. Systemet innebærer dialog med både eleven og foreldre 
og gir en god dokumentasjon for vurdering. Målet er læring, ikke straff.  
 
Innspill fra FAUs Helene Nissen-Lie; 
Forstår at det er behov for et system for anmerkninger og at dette er pålagt. FAU ber 
allikevel om at skolen vurderer effekten av systemet for best å oppnå ønsket læring 
og atferd. Andre skoler tester ut andre måter for å oppnå dette.   
 
Både skolen og FAU ser dilemmaet med at anmerkninger ikke nødvendigvis fungerer 
godt for det mindretall av elever som har størst utfordringer på disse områdene. 
Skolen er åpne for andre systemer.  
 

6. Forslag til årshjul 

Årshjulet vedtas som fremlagt.  
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7.  Orienteringer – aktiviteter FAU  

Driftsstyremøte 

Nestleder informerte fra møtet:  

Informasjonssaker: Ledelsen: Tverrfaglig temauke gjennomført uke 39; 

elevinvolvering i fokus på utviklingssamtaler; tyverier i klasserom og garderobe i høst 

(earpods, mm) – politisak; nye møbler til klasserom 9. og 10.trinn bestilt. 

Ansatte: God start på skoleåret, godt arbeidsmiljø; oppfylt lærernorm; ny 

organisering av lærere i klasseteam – tett samarbeid om fag, klasser og enkeltelever, 

elevaktive læringsformer; Nordberg som MOT-skole fra august 

(https://www.mot.no/). 

Elevrådet: Ønsker Tine-automat (med abo-ordning?); tegnekonkurranse pågår til 

skolegensere; midler fra EO-fondet skal brukes til bolledag, pizza på møter og 

elevrådskonferanse for barneskolene. 

Politikere: Nytt byråd / byrådserklæring og skifte av politisk flertall i bydelsutvalget – 

nye representanter fra andre partier kommer. 

FAU: FAU informerte om sakene vi jobber med: Skolevei; karakterforskjeller 

gutter/jenter; utdeling av klasselister; anmerkninger; rammer for 

gratisskoleprinsippet, ønske om klare regler for pengeinnsamling til klasser, når og 

hvordan; læringsplattformer og behovet for å samle alle vurderinger i foreldrenes 

pålogging; vurderingspraksis og karakterer; oppfølging av ny læreplan. 

- I saken om anmerkningspraksis meldte lærerrepresentantene at 

anmerkninger er et sentralt verktøy for å registrere hvem som trenger 

oppfølging. En utfordring er å sikre lik praksis fra ulike lærere. 

- Angående gratisskoleprinsippet meldte rektor at det var direkte beskjed fra 

byråden om at vintersportsdag ikke gikk. Rektor vil ikke tillate salg av doruller 

o.l. 

- I saken om vurderingspraksis var både ledelse, lærere og elver fornøyd med 

dagens praksis. En mulig utfordring er at ulike lærere har ulik praksis med å 

formidle måloppnåelse, og det er ikke alltid like lett å «oversette» 

tilbakemeldinger til karakterer.  

Økonomi – tertialrapport: 

Skolen har god økonomi og vil investere i pulter/stoler til klasserom og utstyr 

(valgfag mm). Et mindreforbruk på ca 650' ønskes avsatt til oppgradering elev-PCer 

2020. Kommunerevisjonen har vært på besøk, og alt er i orden. 

Diverse grupper 

Skoletur; første møte tirsdag 19.11. Det har ikke kommet innspill til turdestinasjoner. 

Skoleball, FAU avventer invitasjon til møte fra skolen. 

https://www.mot.no/
https://www.mot.no/


4 
 

Natteravn har vært ute i helgen uke 46. 

Skolegruppe E skal ha et møte onsdag 20.11 på Fernanda Nissen skole. 

Områdedirektør fra skoleetaten vil holde innlegg.   

8 Orientering om Nordberg skoles venner; gave til utstyr i skolegården 
Om Nordberg skoles venner (NSV): Inntektskilden har vært leie av skap på skolen 
som skulle brukes til reparasjon av ødelagte skap. Overskuddet skulle opprinnelig gå 
til velferdstiltak for elevene etter søknad til styret i NSV. På FAU-møte i juni 2017 ble 
det valgt nytt styre med Kristin Skogeng som leder.  Leder foreslo deretter at FAU 
skulle være NSV sitt øverste organ, fortsatt med Skogeng som leder. 

Med ny rektor bortfalt NSV sin eneste inntektskilde siden skolen ikke lenger vil kreve 
leie av skap på skolen (ikke i tråd med gratisprinsippet). Siden NSV sin eneste 
inntektskilde er bortfalt, besluttet det forrige FAU at NSV skal legges ned. Videre at 
restbeløpet på 180 000 kr skal benyttes til innkjøp av utstyr til skolegården. FAU har 
bedt skolen og elevrådet legge frem en helhetlig plan for innkjøp av utstyr til 
skolegården, som FAU skal godkjenne. Saken følges opp i SMU.  

9 Kringsjå FAU; sak om trafikksikkerhet på skolevei hos bymiljøetaten 
Line Blekeli Fiskerstrand informerte. Kringsjå FAU har, sammen med Elverhøy FAU 
forsøkt å få Bymiljøetaten i tale for å trygge skoleveien rundt Norberg/Kringsjå.  Etter 
manglende tilbakemeldinger har gruppen nå tatt opp saken i Bydelsutvalget for å få 
politisk press på saken. 

10. Evt.  
Ingen saker til eventuelt. 

 Neste møte: 20. januar kl. 19-20.30 på personalrommet. 
Frist for innspill: Onsdag 8. januar. Sendes Kristin og Håvard. 
 
FAU-møter: 24. februar, 23. mars, 20. april, 25. mai, 15. juni.  

 
 


