
Referat fra FAU-møte 3. desember 2020 

Sted og tid: virtuelt møte, 3. desember 2020 kl. 19.00 – 21.00 

Tilstede 

Fra FAU: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil  

2. trinn Gustav Kari-Anne Hedvig 

3. trinn Vegard Øystein  

4. trinn Jon Gitte Kathrine 

5. trinn Eivind   

6. trinn  Tonje Anne 

7. trinn  Lisbet Anke 

8. trinn   Thomas 

9. trinn Karen   

10. trinn Bente   

Fra skolens ledelse deltok Silje (rektor) på sak 1-5 og 9. 

Øvrig deltagelse: Aage (fra FAU-styret). 

Forfall: Lena (5C) 

Møteleder: Tonje. Referent: Aage 

1. Åpent kvarter for foresatte 

Det har kommet inn et ønske om å begrense juleavslutning på skolen til klassekohorter for å 
redusere risiko for at noen smittes eller havner i karantene like før jul. Rektor bekrefter at 
det er akkurat slik skolen vil gjøre det. 

Det har også kommet et innspill om at svært begrenset meny i skolens kantine fører til at 
elever trekker til butikker og sentre for å kjøpe mat, og dermed øker smitterisikoen. Fra 
skolen side påpekes det at det siden uke 43 har vært valgmuligheter i kantina. Noen dager 
har det imidlertid vært redusert tilbud i kantina på grunn av sykdom hos ansatte. 

FAU-representerer påpeker at det er vanskelig å nå frem til foresatte gjennom Skolemelding. 
I teorien skal Skolemelding kunne brukes til å sende informasjon til foreldregruppen, men 
informasjonen vil da kun komme frem til de som aktivt har vært inne i Skolemeldings-
appen/skoleportalen og bekreftet at de ønsker å stå på klasselisten. I mange klasser er det 
under halvparten av foreldrene som har bekreftet dette. FAU påpeker at det er alt for 
kronglete og vanskelig å gi en slik bekreftelse. FAU spør om FAU-representanter kan få 
tilgang til å håndtere dette i egne klasser. Rektor skal undersøke dette med 
Utdanningsetaten. FAU oppfordrer også skolen til å sette av en kveld for å hjelpe de som 
trenger det. 
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2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3. Merknader til referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

4. Foreldremøter 2021 og valg av FAU representanter 

Det blir foreldremøter for alle klasser like før vinterferien og da skal det velges nye FAU-
representanter for skoleåret 2021-22. 

Årsaken til at nye representanter velges så tidlig er å sikre kontinuitet. På skoleårets siste 
FAU-møte i juni inviteres også de nye FAU-representantene slik at de får et godt innblikk i 
hvordan FAU fungerer. 

FAU-leder Tonje håper så mange som mulig av sittende FAU-representanter tar gjenvalg! 

FAU oppfordrer rektor til å videreformidle beskjed til alle klasselærere om at valg av FAU-
representanter må inn på agendaen for alle foreldremøtene. 

Et lite unntak er nåværende 7. trinn. Det blir ny klassesammensetning på ungdomstrinnet og 
ny FAU-representant kan velges når de nye klassene er klare til høsten. 

Alle sittende FAU-representanter har ansvar for å gi informasjon om valget i sine klaser samt 
å sørge for et det blir et godt valg.  

FAU-leder Tonje sender skriftlig informasjon om FAU og valg på nye representanter til rektor 
som igjen kan videreformidle til klasselærere. 

FAU påpeker at høstens foreldremøter var enveiskommunikasjon på mange trinn, og dette 
fungerte dårlig. FAU oppfordrer til dialog på kommende foreldremøter. 

FAU foreslår også at det velges både FAU-representant og klassekontakt samtidig på 
kommende foreldremøter. 

5. Informasjon fra rektor 

Nasjonale prøver 

Resultatene på årets nasjonale prøver viser at skolen fortsetter sin positive utvikling.  
Nordpolen ligger nå på et nivå over gjennomsnittet for Norge. På 5.trinn skårere vi på og 
over Oslosnittet, mens på 8. og 9.trinn ligger vi litt under. Men vi ser at vi har gjort et 
betydelig løft også på ungdomstrinnet. 

Gjennom analyse av resultatene ser vi at flere av elevene våre sliter med norsk som 
læringsspråk. Dette får også utslag i Nasjonale prøver i regning, hvor det er mange 
tekstoppgaver med mye informasjon som skal plukkes ut og sorteres. 

Nordpolen har, og har alltid hatt en restriktiv holdning til fritak fra Nasjonale prøver. Skolen 
ønsker at så mange som mulig skal gjennomføre prøvene. 
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Resultatene for Nordpolen skole er vist i tabellen nedenfor: 

 

Elevmiljø 

Skolen har jobbet mye med elevmiljø, og skal også prioritere dette fremover.  

Elevundersøkelsen på 5. til 10. trinn viser at tallene for mobbing går nedover. Det er 
4,2 prosent av elevene som rapporterer at de blir mobbet to ganger i måneden eller oftere. 
Dette er lavere enn tidligere år og viser en positiv trend. Skolen har tidligere vært på rødt 
nivå når det gjelder mobbing, men er nå på grønt nivå. Dette er en hyggelig utvikling. Skolen 
har en målsetning om at tallene skal ytterligere ned, og skolen vil jobbe videre for å 
begrense mobbing.  

Strategisk plan 2021 

Skolen jobber med strategisk plan for 2021. Dette skal bygge opp om skolen visjon:  

Alle skal fullføre og bestå, så de sine egne mål kan nå og på egne ben kan stå. 

Det finnes et strategisk kart som gjelder for alle skoler, og det er to punkter i den som 
fremheves som ekstra viktige for Nordpolen: 

- Fokus på elevenes evne til å skape, gå i dybden, og tenke kritisk, utforskende, etisk og 
bærekraftig på tvers av fag.  
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- Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. 

Det viktigste for å nå skolens visjon er et inkluderende fellesskap. I tillegg vil dybe-
kompetanse, inkludert god språkopplæring og sammenheng mellom fag, bli prioritert. Et 
godt læringsmiljø skal nås gjennom god klasseledelse med felles rutiner for alle klasser. Det 
skal i tillegg skapes gode mestringsarenaer.  

På AKS vil det være fokus på trivsel og relasjonskompetanse 

Innskriving 

Neste skoleårs 1. trinn skal snart ha innskriving. Det er 75 nye elever på lista, og skolen har 
plass til 80 nye. Det er med andre ord plass til alle. 

Det er ny rutine fra og med i år. Alle foreldre må skrive inn elevene digitalt i løpet av 
desember. Innskrivingsdagen som har vært i desember, hvor barn og foreldre kan komme til 
skolen, er flyttet til januar. 

Julemåneden 

I desember blir det mye julekos i tråd med smittevernregler. Det blir klassevise 
arrangementer for å redusere smitterisiko. Det tradisjonelle arrangementet med gløgg og 
pepperkake droppes i år. Felles julemarkering på torget og i kirken for hele skolen er også 
avlyst. Det blir heller ingen julefrokost. 

Korona 

Skolen har hatt et koronautbrudd hvor tre voksne og 17 elever har vært smittet. Det var 
primært 3. og 4. trinn som ble rammet. Rektor roser ansatte, foresatte, elever og 
smittevernteamet for god håndtering.  

God jul 

Rektor takker for godt samarbeid med FAU og ønsker god jul. 

6. Bruk av iPad i undervisningen 

FAU har fått 16 innspill om bruk av iPad i undervisningen som spenner fra noen svært 
kritiske til andre som er positive og synes det fungerer bra. 

Innspillene kommer hovedsakelig fra 1. til 4. trinn og dermed kan det spørres om foreldre på 
høyere trinn har resignert og aksepter situasjonen med omfattende bruk av iPad på skolen. 

FAU er enige om følgende anbefalinger for bruk av iPad i undervisningen: 

• Informer foreldre godt i forkant av introduksjon av nye app’er og læringsverktøy 

• Generelt informer mer om bruken av skjerm og iPad i undervisningen, hvorfor man 
gjør det og hva som er bestemt av skolen selv og hva som er bestemt av 
Utdanningsetaten 

• Elever bør også ha lekser som ikke skal gjøres digitalt (dette gjelder selvfølgelig også i 
undervisningen) 

• Unngå lekser med bilder av ark som elevene må skrive på «digitalt» 
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• Vurdere hvorvidt det er tiltak som kan iverksettes for å begrense ukontrollert bruk av 
Teams utenfor skoletid for særlig yngre elever 

• Være bevisst samlet skjermtid for elevene, både i undervisning og AKS 

• Unngå bruk av iPad på AKS, kun i kurs man aktivt melder seg på  

• Unngå bruk av iPad i spisefri 

• Vurdere hvorvidt YouTube er viktig i undervisningen, særlig pga reklamen samt 
avhengigheten kanalen skaper 

• Gjennomføre evaluering av iPad-bruk 

FAU har i tillegg flere spørsmål knyttet til bruk av iPad: 

• Hvilke sperrer ligger inne i nettbruken? Kan elevene søke på alt mulig, eller er det lagt 
inn begrensinger? 

• Mangler skolen ressurser til å bruke andre lærinsgverktøy – for eksempel innkjøp av 
bøker? 

• Har skolen noen oversikt over samlet skjermbruk både i undervisningen og i AKS? 

• Hvordan arbeider skolen med nettvett både ovenfor elever og lærere? 

• FAU har tidligere anbefalt evaluering av iPad-bruken. Er dette gjort/planlagt gjort? 

FAU videreformidler innspillene og spørsmålene til skolen, men av hensyn til belastningen 
skolen nå har som følge av koronarestriksjonene, forventer ikke FAU en evaluering før ting er 
tilbake til normalen. 

FAU ønsker også å opprette en egen arbeidsgruppe som kan følge opp bruk av iPad i skolen. 
Det er flere som er interessert i dette og Tonje sette opp et møte for å komme i gang. Det er 
flere sentrale tema som gruppen vil gripe fatt i: 

• Opplæring for foreldre om appene som brukes.  

• Hvordan bruke Teams på en fornuftig måte? 

• Hvordan spille Minecraft på en hensiktsmessig og pedagogisk måte. 

7. Informasjonsflyt fra FAU til foreldre 

God informasjonsflyt mellom FAU og foresatte er viktig. FAU-styret merker imidlertid at 
foresatte ikke alltid er klar over hva som rører seg i FAU. 

Det skrives referat fra alle FAU-møter, men dette leses ikke av alle. FAU-styret påpeker at 
dersom man ikke leser referatene, bør man heller ikke klage over manglende informasjon. 

FAU-styret påpeker også at alle FAU-representantene har ansvar for å sørge for god 
informasjonsdeling med foresatte i sine klasser. Alle FAU-representanter bør kommunisere 
både sakslister til FAU-møtene og sentrale saker til foresatte i egen klasse. 

Det ble diskutert om Skolemelding kan brukes mer aktivt til å formidle informasjon fra FAU. 
Sakslister til FAU-møter kan sendes ut i forkant av møtene. Nyhetsbrev fra FAU kan også 
være en ide. Dette må imidlertid vurderes opp mot at for mange Skolemeldinger heller ikke 
er bra. FAU-styret vil diskutere dette med rektor for å finne en optimal løsning.  

(FAU kan ikke sende ut informasjon selv, det er skolen som må sende ut på vegne a FAU. Slik 
må det bli når personvernregler skal overholdes) 



 6 

8. Korona  

FAU er imponert over skolens ansatte som gjør en solid innsats for å få skolen til å svive 
rundt i en vanskelig tid. 

FAU mener skolen har lagt seg på en god linje når det gjelder å gi informasjon gjennom 
Skolemeldinger.  

FAU-representanter fra trinnene som var rammet av koronasmitte mener skolen var litt 
nølende i starten av utbruddet. Skolen kunne vært mer handlekraftig i starten. Men det ble 
god håndtering etter hvert.  

I etterkant av møtet har rektor gitt følgende kommentar: 

Når det gjelder hvem som skal i karantene og i hjemmeskole pga. smittevern, 
bestemmes det av bydelsoverlegen og smittevernteamet.Rektor har kun mulighet til å 
innføre hjemmeskole hvis bydelsoverlegen pålegger det pga. smittevern, eller at jeg 
ikke har personale til å gjennomføre skoledagen/aks-dagen. Altså var det ikke 
hjemmel for å innføre hjemmeskole tidligere enn det som ble gjort. I dette tilfellet var 
det ikke smittevernfaglig grunnlag for å sette flere klasser i karantene eller på 
hjemmeskole. 

9. Trygghetsvandrerne  

Foresatte fra Nordpolen har vært med Trygghetsvandrerne på tur i nærområdet de siste 
torsdagene. Dette har fungert veldig bra og tilbakemeldingene fra Trygghetsvandrernes 
initiativtagere, Tom og Michael, er veldig gode.  

Voksnes tilstedeværelse er viktig for å skape trygt nærmiljø, og det er nettopp dette 
Trygghetsvandrerne bidrar til. 

FAUs mål er at foreldre skal bli med Trygghetsvandrerne på torsdager fra klokken 18.30 til 

20.30. Oppmøtested er biblioteket på Sandakersenteret. 

Alle kan melde seg når som helst. Men for å få fart på mobiliseringen fordeles ukene frem til 

jul trinnvis, og FAU-representantene oppfordres til å mobilisere i egne klasser til deltagelse 

etter følgende plan: 

- Uke 50: 9. trinn 

- Uke 51: 10. trinn 

- Uke 1: 5. trinn 

- Uke 2: 6. trinn 

- Uke 3: 7. trinn 

- Uke 4: 8. trinn 

Anke Loska koordinerer FAUs mobilisering. Foreldre som ønsker å delta på 
Trygghetsvandrernes turer kan rapporterer inn til Anke (Ankeloska@gmail.com). 

FAU retter en stor takk til Anke som koordinerer dette. 

Trygghetsvandrene er organisert under SaLTo (samarbeidsmodellen til Oslo kommune og 
Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge). SaLTo 
ønsker å utvide Trygghetsvandrene til å omfatte alle skoler i bydelen.  

mailto:Ankeloska@gmail.com
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Det er viktig å spre informasjon om Trygghetsvandrerne til alle foresatte. FAU vil derfor sette 
opp et informasjonsmøte på nyåret. 

10. 17. mai-komite 

Det er lov å håpe at det blir vanlig 17. mai feiring i 2021! 

Hver klasse på 4. og 5. trinn må stille med en representant til 17.maikomiteen. 4B har 
allerede en representant klar og de andre klassene må få på plass sine representanter innen 
utgangen av januar. 

Kathrine kaller inn til oppstartsmøte i februar. Da fordeles roller og ansvar for leker, salg, 
rigging og rydding. 

FAU-representantene på 4 og 5 trinn har dermed en hjemmelekse – få på plass 
representanter til 17. mai-komiteen og melde inn navn og kontaktinfo til FAU-styret. 

11. Driftsstyret 

Driftsstyret er skolens øverste ledende organ. I driftsstyret sitter representanter fra skolens 
ansatt, foreldre, og fra politisk ledelse i bydelen. Tonje og Lisbet er foreldrerepresentantene. 

Sakene som diskuteres i driftsstyret gjenspeiles i all hovedsak i den informasjon rektor gir på 
FAU-møtene. Aktuelle saker på siste møte i driftsstyret var budsjett, ressurser og sykefravær. 

12. FAUs arbeidsgrupper 

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

seg. Status for alle gruppene er gitt nedenfor: 

- Aktivitetsgruppa  

Har laget forslag til aktiviteter for alle trinn, se rapport på skolens nettside. Gruppen 

ledes av Kathrine Holden; kathrine_holden@hotmail.com. 

- AKS 

Målet er å bidra til godt miljø på AKS. Gruppen ledes Henrik Bjørlo, 

henbjo@gmail.com, fra 1A. FAU-leder Tonje tar en prat med rektor slik at det kan 

settes opp et første møte mellom AKS-gruppen og AKS-ledelsen. Dette er helt 

nødvendig for at gruppen skal komme i gang med sitt arbeid. Gruppen vil selv 

definere sine mål, arbeidsrutiner og organisering. 

- Temamøtegruppa 

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

På nyåret settes det opp et møte med Trygghetsvandrerne. Gruppen ledes av Torkild 

Eriksen, torkild.eriksen123@gmail.com. 

- Trimgruppa 

Trimgruppa arrangerer trening hver onsdag kl. 18.30. Mer detaljer og påmelding på 

Facebook. Gruppen ledes av Lars Kvam Kristoffersen. 

https://nordpolen.osloskolen.no/siteassets/ulike-dokumenter-til-nettsiden/2020-0428-fau_identitetsgruppe_forslag-til-aktiviteter-per-klassetrinn_utkast.pptx
mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:henbjo@gmail.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
https://www.facebook.com/events/349959006076125/
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- Friluftsliv for alle på Nordpolen Skole 

Gruppa har som mål å gjøre det lettere for alle elever ved Nordpolen skole å delta i 

alle typer friluftsliv.  Gruppen ledes av Lena Beate Pedersen, lenab@lenab.no.  

- Liv i skolegården 

Målet er å skape økt trivsel og et inkluderende fysisk miljø i skolegården. Gruppen 

ledes av Sofia Østerhus, sofia@byggstudio.com. Tonje tar en prat med rektor slik at 

det kan settes av en tid for et første møte mellom gruppen og skolen. Dette er helt 

nødvendig for at gruppen skal komme i gang med sitt arbeid. Gruppen vil selv 

definere sine mål, arbeidsrutiner og organisering. 

- Nærmiljøgruppa 

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

med Trygghetsvandrerne. Gruppens ledes av Una. 

13. Eventuelt 

Det ville vært fint om FAU kunne gitt en oppmerksomhet til lærerne som står på i en 

vanskelig tid. Ta kontakt med FAU-leder Tonje hvis du har et forslag til noe som kan 

overrekkes til lærerne. 

Nordpolens første rektor, Eivind Dahl, gikk nylig bort etter å ha vært kreftsyk en tid. FAU 

sender blomster til begravelsen. 

FAU ønsker til slutt alle en riktig god jul. 

  

mailto:lenab@lenab.no
mailto:sofia@byggstudio.com


 9 

 

Vedlegg 1 – Møteplan 

FAUs møteplan for resten av skoleåret. 

- 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 Cassandra Lindberg 

8B  

8C 
Thomas Wendelborg og 
Rachel Anne 

9A Karen Mæle 

9B Karoline Nilsen 

10A Bente Bjørndalen        

10B Torkild Eriksen             

 


