
Referat fra FAU-møte 8. oktober 2020 

Sted og tid: virtuelt møte, 8. oktober 2020 kl. 19.00 – 20.55 

Tilstede: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil Lena 

2. trinn  Kari-Anne Hedvig 

3. trinn Vegard Øystein  

4. trinn Aina  Lise 

5. trinn Eivind  Lena 

6. trinn Hege Tonje  

7. trinn Hege Lisbet  

8. trinn    

9. trinn    

10. trinn Bente Torkild  

Fra skolens ledelse deltok Silje (rektor) på sak 1-5. 

Fra bydelen deltok Michael Cruz og Tom Nitsche på sak 1. 

Øvrig deltagelse: Aage (fra FAU-styret) og Una (fra Nærmiljøgruppen). 

Forfall: Kathrine (4C), Ellen (5B), Anne (6C), Anke (7C), Karen (9A), Karoline (9B) 

Møteleder og referent: Aage 

Sak 1 – Trygghetsvandrere - trygge voksne i nærmiljøet 

FAU fikk en svært god presentasjon av Trygghetsvandrerne, representert ved Michael Cruz 

og Tom Nitchke fra bydelen. Dette er en del av en Oslo kommunes satsning som heter SaLTo 

- sammen lager vi et trygt Oslo: 

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/ 

Trygghetsvandrerne i bydelen ønsker å samarbeide med foreldre ved Nordpolen skole, slik at 

våre barn og unge har et trygt nærmiljø. At voksne er tilstede der ungdom samles virker 

preventivt mot bråk, rus og kriminalitet. 

FAU mener Trygghetsvandrerne gjør en meget god jobb og er svært viktige for å skape et 

trygt nærmiljø for elever ved Nordpolen skole. 

FAU vil fremover jobbe for at Trygghetsvandreres arbeid kan presenteres på en god måte for 

alle foreldre. FAU vil også jobbe for å mobilisere foreldre til å bli med i Trygghetsvandrerne. 

FAU-styret vil på neste møte komme tilbake med et forslag til hvordan dette kan gjøres, og 

en mulighet er at alle klasser får en eller to uker hver gjennom skoleåret hvor foreldre fra 

den enkelte klasse oppfordres spesielt til å stille opp på vandring i bydelen sammen med 

Trygghetsvandrerne.  

https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/
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FAU vurderer også å sette opp et virtuelt temamøte denne høsten hvor Michael Cruz og Tom 

Nitchke inviteres til å presentere Trygghetsvandrernes arbeid for alle foreldre som er 

interessert. 

Bydelen gjør et godt stykke arbeid for å skape et godt miljø i bydelen vår og FAU oppfordre 

foreldre til å bidra. Blir du med som Trygghetvandrer kan du gjøre en forskjell. Ta gjerne 

kontakt med FAU på nordpolenfau@gmail.com om du vil være med eller trenger mer info. 

Sak 2 – Åpent kvarter for foresatte 

Saker spilt inn fra foreldre ble tatt opp. 

Med smittevernstiltak har ikke lenger foreldre tilgang til garderober på skolen. Dette gjør det 

vanskelig å holde kontroll med barnas orden i garderobene, og det fører også til mye 

gjenglemt tøy. En utfordring er at mye tøy havner i glemmekassen selv om det er merket 

med navn. Det er ønskelig med bedre rutiner for å sørge for at tøy merket med navn havner 

hos eieren. Rektor svarer at skolen ikke har kapasitet til å sortere tøy. FAU og foreldre er 

velkomne til å hjelpe til med sortering av gjenglemt tøy. 

Halloween er like rundt hjørnet og skaper bekymring for smittespredning. Det spørres om 

skolen kan bidra med informasjon og oppfordre foreldre til en dempet feiring slik at smitterisiko 

holdes på et minimum. Rektor svarte på møtet at dette vil bli vurdert når vi vet mer om 

byrådets anbefalinger for Halloweenfeiring. Folkehelseinstituttets råd er for øvrig her.    

Skolen oppfordres til å informere mer aktivt om hvordan koronasmitte påvirker 

skolehverdagen og ikke minst hjemmeskole. Dette vil være nyttig for elever med spesielle 

behov. 

Det har kommet innspill fra foreldre på 1. trinn om at skolegården har lite grøntområder og 

vedlikeholdes for dårlig. Fotballbanen er heller ikke helt bra. Det har også vært noen 

bruddskader i klatrestativet, og det ønskes et klatrestativ tilpasset de yngste. Videre 

kommenteres det at det blir for mye skole og for lite lek på 1. trinn, samt at det er for mye 

lekser. 

Det foreslås å opprette en trimgruppe for foreldre. Rektor opplyser at gymsal er ledig på 

onsdager fra kl. 17 til 20. Initiativtageren har fått tilbakemelding om dette og oppfores til å 

organisere dette. 

FAU-styret påpeker at saker fra foreldre kan sendes inn på epost nordpolenfau@gmail.com. 

FAU-leder og rektor har jevnlig dialog, og ved å bruke denne eposten kan mange saker løses 

og kvitteres ut kjapt, uten at man må vente på neste FAU-møte 

 

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

mailto:nordpolenfau@gmail.com
https://www.fhi.no/nyheter/halloween-rad/
mailto:nordpolenfau@gmail.com
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Sak 4 – Merknader til referat fra FAU-møte 3. september 2020 

Ingen kommentarer. 

Sak 5 – Informasjon fra rektor 

Rektor påpeker viktigheten av Trygghetsvandrerne. Skolen har i lang tid jobber tett med 
bydelen for å skape trygt nærmiljø og samarbeidet med Trygghetsvandrene er av stor 
betydning. 

Oslo kommune har sendt ut en ressursfordelingsmodell for grunnskolen på høring med 
svarfrist 30. oktober. Planen vil styre hvordan ressurser og penger fordeles på skoler. 
Nordpolen skole vil gi en grundig høringsuttalelse. Dette skal diskuteres i driftsstyret neste 
uke og det er viktig at foreldrestemmen høres. FAU-leder Tonje tar dette videre.  

Skolen fikk et koronatilfelle i september, og smittevernregler ble fulgt. Flere måtte i 
karantene og hjemmeskole ble iverksatt. Rektor roser ansatte, elever og foresatte for den 
gode måten dette ble håndtert på. Bydelens smittevernteam gjorde en meget god jobb med 
å bistå skolen. 

På grunn av smittevernregler kan hjemmeskole bli aktuelt fremover. Etter fem dager 
hjemme har man krav på et undervisningstilbud. Utdanningsetaten har nylig kommet med et 
forslag som skolen vil forholde seg til. 

Alle på skolen savner å kunne snakke med foreldre, og alle på skolen gleder seg til 
pandemien er over 

Nasjonale prøver er gjennomført, med unntak av lesing på 5. trinn. På grunn av hjemmeskole 
lot ikke lesetesten seg gjennomføre denne gang. 

10. trinn forrige skoleår endte opp med et karaktersnitt på 41, noe som er betydelig lavere 
enn snittet for Osloskolene. En årsak er at trinnet hadde svært mange elever med særskilt 
norskundervisning, noe som påvirker resultatet. Skolen er imidlertid forøyd med at alle 
elever på trinnet har blitt løftet til et høyere nivå i løpet av den tiden de har vært på 
Nordpolen, noe som vises i skolebidragsindikatoren. Rektor forventer at karaktersnittet blir 
betydelig høyere fremover. 

Elevene skal nå ha trivselsundersøkelse (1.-4.trinn) og elevundersøkelse (5.-10. trinn).  

I neste uke får 9. trinn besøk fra den amerikanske ambassaden for å lære om det 
amerikanske valget. 

Einar Lunde skal besøke u-trinn i forbindelse med internasjonal uke og OD-dagen 
29.oktober. 

Det blir generasjonsmøter mellom Bjølsenhjemmet og 3.trinn 

Aftenposten Junior skal ha et samarbeid med mellomtrinnet. 

Skolen jobber med å sette i stand et nytt og fint aktivitetsrom for 4.trinnsbasen. 
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I samarbeid med helsesykepleier og fysioterapeut skal skolen i gang med prosjektet "God 
skolestart" på 1.trinn. Her vil vi bla se på elevmiljø, motorikk, sittestilling etc. Foreldrene på 
1. trinn har fått informasjon. 

Etter rektors orientering kom det enkelte spørsmål fra FAU og dette er oppsummert 
nedenfor. 

8. trinn har fremdeles ikke valgt FAU-representanter. Rektor vil sørge for at det tas initiativ 
til dette. 

Mange foreldre har gitt innspill på at mange av de virtuelle foreldremøtene var 
enveiskommunikasjon uten mulighet for foreldre til å si noe som helst. Skolen oppfordres til 
å ta i bruk tilgjengelig teknologi og legge til rette for dialog. 

Fra 10. trinn rapporteres det om en svært vellykket skoletur til Setesdal. Lærerne berømmes 
for meget god innsats. Det påpekes også at det kreves svært mye dugnad for å få til en god 
skoletur.  

Sak 6 – FAUs arbeidsgrupper 

FAU har egne arbeidsgrupper hvor både FAU-representanter og alle foreldre kan engasjere 

seg. Flere av forrige skoleårs arbeidsgrupper videreføres: 

- Aktivitetssgruppa  

Forrige skoleår utarbeider Identitetsgruppa en utmerket rapport med forslag til 

aktiviteter som kan gjennomføres av klassekontakter og foreldre på hvert trinn. 

Rapporten er tilgjengelig på skolens hjemmeside:  

https://nordpolen.osloskolen.no/siteassets/ulike-dokumenter-til-nettsiden/2020-

0428-fau_identitetsgruppe_forslag-til-aktiviteter-per-klassetrinn_utkast.pptx  

Gruppen skifter nå navn til Aktivitetsgruppen for å markere at nytt fokus er å få 

gjennomført aktivitetene beskrevet i rapporten 

For å komme i gang oppfordres alle FAU-representanter til å samarbeide med sine 

klassekontakter om å arrangere en tur for barna og foreldre i løpet av oktober. Både 

tur langs Akerselva og lommelykt-tur i nærområdet ble foreslått. 

 

- Foreldre i skolegården 

Gruppen slås sammen med Trygghetsvandrerne (se sak 1). Gruppens mål var  

å være tilstede i skolegården på fritiden for å skape trygge omgivelser. Dette kan best 

tas videre sammen med Trygghetsvandrerne. 

 

- Trafikkgruppa 

Fjorårets Trafikkgruppe avvikles som en fast gruppe. Det vil bli satt opp ad hoc 

grupper når det er behov for innsats rettet mot trafikksikkerhet, for eksempel når det 

foreligger høringer vi bør svare på. 

 

https://nordpolen.osloskolen.no/siteassets/ulike-dokumenter-til-nettsiden/2020-0428-fau_identitetsgruppe_forslag-til-aktiviteter-per-klassetrinn_utkast.pptx
https://nordpolen.osloskolen.no/siteassets/ulike-dokumenter-til-nettsiden/2020-0428-fau_identitetsgruppe_forslag-til-aktiviteter-per-klassetrinn_utkast.pptx
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- AKS, mat og helse 

1. trinn oppfordres til å ta en ledende rolle i denne gruppa. Lena utarbeider en tekst 

som FAU-representanter på 1. trinn kan bruke til å mobilisere foreldre. Foreldre som 

er interessert i å bidra kan allerede nå henvende seg til sine FAU-representanter. 

 

- Nærmiljøgruppa 

Nærmiljøgruppa sitt formål er å sørge for et godt nærmiljø. Gruppa samarbeider tett 

med Trygghetsvandrerne. Gruppens leder, Una, påpeker at de fleste i gruppa har 

elever på 10. trinn. Det betyr at rekruttering til gruppa blir viktig får å sikre 

videreføring neste skoleår. 

 

- Temamøtegruppa 

Gruppa setter opp temamøter på kveldstid for foreldre hvor aktuelle tema tas opp. 

Torkil leder gruppa. Et mulig temamøte denne høsten er et virtuelt møte om 

Trygghetsvandrerne. 

 

- 17.maikomiteen 

3. og 4. trinn har ansvar for 17.mai-arrangementet i skolegården. Hver klasse på disse 

to trinnene må velge en representant til komiteen. 

Sak 7 – Fotograf skolebilder 

Flere foreldre er misfornøyd med skolebildene fra Lima foto. 

Det foreligger imidlertid ikke noen alternativer som møter FAUs ønske om skolekatalog i 

tillegg til skolebilder. 

FAU oppfordrer foreldre til å spille inn alternativer til Lima foto. 

Sak 8 – Valg av representanter til FAU-styret 2020-2021 

FAU-styret ønsker å utvide styret fra 4 til 5 representanter. Ingen meldte seg. 

Sak 9 – Eventuelt 

Det er refleksdag torsdag 16. oktober. FAU satser på å være tilstede i skolegården og dele ut 

reflekser. For å få til dette må alle FAU-representanter sjekke med egne klasser om noen kan 

skaffe reflekser. FAU-leder Tonje trenger tilbakemelding så raskt som mulig dersom noen 

kan skaffe reflekser.  

Oslo kommune har sendt ut en ressursfordelingsmodell på høring, se sak 5. Denne planen vil 

bli styrende for fordeling av ressurser til skolene. Det er viktig å høre foreldrestemmene når 

høringsuttalelse skal settes opp. FAU-leder Tonje sender høringsdokumentene til FAU-

representantene som igjen tar opp dette med sine klasser. Tonje må ha tilbakemeldinger 

innen 20. oktober. 
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FAU gleder seg til å kunne møtes fysisk igjen. Neste møte blir også virtuelt, men alle FAU-

representanter oppfordres til å sette av litt ekstra tid etter møtet for en uformell og sosial 

prat. 

Vedlegg 1 – Møteplan 

FAUs møteplan for resten av skoleåret. 

- 5. november 2020 

- 3. desember 2020 

- 4. februar 2021 

- 4. mars 

- 6. mai 

- 3. juni 

Vedlegg 2: Liste med FAU-representanter for skoleåret 2020-2021 

Klasse FAU-repr. 2020-2021 

1A Christopher Millar 

1B Kjetil Gundersen 

1C Lena Beate Hamborg Pedersen 

2A Gustav Birkeland 

2B Kari-Anne Rauken 

2C Hedvig Øberg 

3A Vegard Svendgård 

3B Øystein Lintoft 

3C Stian Jacobsen  

4A Jon Li 

4B Hege Pålsrud 

4C Kathrine Holden 

5A Eivind Skorstad 

5B Ellen Engfeldt 

5C Lena Eroukhmanoff 

6A Hege Kristin Iversen 

6B Tonje Misund-Asphaug 

6C Anne Rodvang 

7A Hege Brattlid 

7B Lisbeth Straume  

7C Anke Loska 

8A  

8B  

8C  

9A Karen Mæle 

9B Karoline Nilsen 

10A Bente Bjørndalen        

10B Torkild Eriksen             

8. trinn har fremdeles ikke valgt FAU-representanter 


