
Møtereferat Nordberg skole FAU 
Tirsdag 1. november 2022, Personalrommet på Nordberg Skole 

 

Agenda: 

1. Orientering fra skoleledelsen  
a. Skolestart og skolemiljø 
b. Saker fra forrige års FAU: vurderingspraksis, oversikt over læreverk og etablering av 

idrettsklasser   
c. Kort status på arbeid med strategisk plan og budsjett 
d. Kort om mobilfrie friminutt 
e. Ønsker fra skoleledelsen til FAU  

2. Orientering fra forebyggende enhet/SaLTo v/Alf Bakklund 
3. Gjennomgang av FAUs årshjul 
4. Informasjon fra grupper og utvalg og valg av representanter til Vinterballgruppe 
5. Endring i møteplan  
6. Eventuelt  

_________________________________________________________________________________ 
 

1. ORIENTERING FRA SKOLELEDELSEN. 
 

Skoleledelsen var representert ved rektor Lise Byom-Nilssen, assisterende rektor og avdelingsleder 
Hanne Kristin Bender Grønstad og avdelingsleder Jonas Beck, og orienterte rundt saker FAU følger 
tett: 
 

- Vurderingspraksis på Nordberg: Skolen opererer ikke med tallkarakterer annet enn to ganger i året, 
men gir muntlige og skriftlige tilbakemeldinger fortløpende gjennom skoleåret. Det er dette 
skoleåret innført I tillegg til utviklingssamtaler og refleksjonsgrupper har de fra i år innført en 
vurderingsmøter mellom lærer og elev. Elevene skal få innspill fra lærer(e) uken etter 
karakterevaluering for å få nærmere tilbakemeldinger på vurderingene og råd for videre utvikling.   
 
- Oversikt over læreverk/ digitalt “koldtbord”: Jonas Beck viste til ny læreplan hvor man har både 
bøker og digitale ressurser. Lærere kurses fortløpende i disse digitale ressursene som består av ulike 
apper og direkte tilgang til lærebøker og annet undervisningsmateriell. Da skolen må betale for 
bruken av de ulike appene er det kun lærer som kan gi direktetilgang.  
  
- Etablering av idrettsklasse: et tilbud som startet opp i høst etter å ha vært utsatt på grunn av 
pandemien. Formålet er å legge til rette for at elever som driver med idrett skal ha en mer 
fleksibilitet både av hensyn til eventuelle permisjoner for å delta på samlinger samt i det daglige på 
grunn av trening i skoletiden. Det er klar overvekt av gutter i klassen. (19 av 28)   
 
Strategisk plan og budsjett vedtas av driftsstyret i januar. Den bygger i stor grad på forrige 4 års plan 
(2017-2021), men vil nå bli ytterligere spisset og konkretisert. Det legges i år spesielt vekt på 
elevengasjement samt vurderingspraksis.   
 
Mobilfri sone i friminutt har vært forsøkt som et prøveprosjekt i en klasse. Skolen har valgt å ikke 
videreføre dette da tilbakemeldinger fra elever var blandet. Det er også mange elever som av ulike 



årsaker bruker mobilen til å kommunisere med andre. Det ble også mye ekstra arbeid for 
administrasjonen når beskjeder fra foresatte måtte gå via kontoret.  
 

Ønske til FAU: Skoleledelsen ønsker etter en lang periode med pandemi og sosiale restriksjoner å 
skape en mer aktiv foreldregruppe. Erfaringer viser at det er store ulikheter klassene imellom og at 
det er veldig personavhengig hvor aktiv den enkelte klasse er. Tanken er et felles årshjul for sosiale 
aktiviteter og at alle klasser arrangerer 2-4 arrangementer i året.  
FAU tar opp tråden og vil lage et utkast til en plan som presenteres skoleledelsen i desember.  
 

  
2. ORIENTERING FRA SaLTo  

  
SaLTo koordinator i Nordre Aker bydel Alf Bakklund holdt et inspirerende innlegg om det som rører 
seg blant ungdommene våre og hva vi som foreldre bør ha fokus på. SaLTo er samarbeidsmodellen 
til Oslo kommune (herunder de ulike skolene) og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og 
rusmisbruk blant barn og unge.  
 

I vår bydel med foreldre med høy sosioøkonomisk status er det fremdeles alkohol som ungdommene 
ruser seg mest på. Det er også en trend i samfunnet med økende aksept av hasj og andre hardere 
rusmidler (JMF legaliseringsdebatten) som har bidratt til at den yngre generasjon synes å ha fått et 
mer liberalt forhold til problematikken. De forstår neppe rekkevidden av det å blande ulike typer 
rusmidler som ikke er uvanlig på fester. Her kan og bør vi voksne være gode forbilder og muligens 
vurdere vårt eget forhold til alkohol.   
 

Foreldre bør også ta del i natteravning som er et viktig forebyggende tiltak. Dette selv om man 
opplever at “ingenting” skjer når man er ute og “ravner”. Salto-nettverket ble mobilisert i fjor da en 
del ungdommer fra andre bydeler kom til vår bydel.  Oppsøkende arbeid, deling av informasjon på 
overordnet nivå mellom ulike etater og instanser (f.eks skoler, foreldre og politi). Natteravning i 
bydelen viste seg å bremse denne uønskete aktiviteten. Et godt eksempel på hvordan Salto-
nettverket mobiliserte og kunne forebygge nye hendelser.  

Mye skjer på arenaer hvor vi voksne ikke har helt oversikten som på sosiale medier. Mobbing 
og/eller trusler på nettet samt spredning av private bilder er noe som bør meldes til politiets 
nettpatrulje.   
 

Foreldre bør være oppmerksomme på russebussene. Det kan være en arena for rus og seksuelle 
overgrep, i tillegg til at mange ungdommer setter seg i dyp gjeld for å være med.  
  
Det viktigste foreldre kan gjøre er å ramme inn og følge opp ungdommene. Være til stede og 
etablere arenaer for samvær. Være tydelig og tørre å si nei. Snakke med ungdommen om at det er 
ok å dele vanskelige ting både med oss foreldre, helsesøster, lærer eller andre tillitspersoner som 
barna våre er i kontakt med. 

 

3. FAUs ÅRSHJUL 
  
Maria Dahlstrøm orienterte kort om FAUs årshjul, det er ingen vesentlige endringer sammenlignet 
med tidligere. Årshjulet er sendt ut til FAU, og vil legges på skolens hjemmeside.  
 
 
 
 



4. INFORMASJON FRA GRUPPER OG UTVALG  
 
Vinterballgruppa: Paal Sigurd Hilde og Anne Wangberg er FAUs representanter til vinterballgruppa.  
 

SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker bydel): Tåsen foreldre som bor rett ved 
nye Voldsløkka skole vil etter planen fortsatt sokne til Nordberg skole. FAU gir sin støtte til foreldre 
som ønsker Voldsløkka i stedet for Nordberg.  
 
 

5. ENDRING I MØTEPLAN 
 
Neste møte blir flyttet til 5. desember for å få med resultatet av nasjonale prøver, strategisk plan og 
budsjett. 
  
____________________________________________________________________________________________________ 

Relevant informasjon: 

Nordberg skole FAU (referater, vedtekter og årshjul) 

Nordberg skoles driftsstyre 

Nordberg skoles strategiske plan 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
FAU-representanter 2022/2023 

Klasse Navn  Til stede 

8A Katrine Spein Referent x 

8B Marte Lie Høivik  meldt forfall 

8C Paal Sigurd Hilde Representant, vinterballet x 

8D Jorunn Øverland Nyhus  x 

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 x 

9D Jostein Skjalg Hagemo  meldt forfall 

9E Eli Aspelund  x 
9F Morten Kielland  x 

10A Sindre Holme Representant, Driftsstyret meldt forfall 

10B Ida Dahl Nilsen  x 

10C Njord Nordstrand  x 

10D Torstein Kloster Representant KFU, skolegruppe E x 

10E Kerstin A. O. Nilsen  x 

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

 


