
Referat fra FAU-møte 3. juni 2021 

Sted og tid: virtuelt møte, 3. juni 2021 kl. 19.00 – 20.45 

Tilstede 

Fra FAU: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil Lena Beate og Frøydis 

2. trinn Gustav Kari-Anne, Tore  

3. trinn Linn Øystein Stian 

4. trinn Jon Hege og Salma Kathrine 

5. trinn Eivind  Lena og Egil 

6. trinn Hege Tonje Anne 

7. trinn   Anke 

8. trinn   Thomas 

9. trinn Karen Karoline  

10. trinn Bente Torkild  

Spesialavd. Marte   

Fra FAUs arbeidsgrupper deltok Sofia og fra FAUs styre deltok Aage. 

Fra skolens ledelse deltok Gunhild på sak 1-4. 

Møteleder: Tonje. Referent: Aage 

1. Åpent kvarter for foresatte 

Hvert FAU-møte starter med Åpent kvarter hvor foresatte kan melde inn saker, og nedenfor 

er en oppsummering av sakene foreldre har spilt inn til FAU denne gang. Foresatte som har 

saker til neste møte kan melde inn dette på epost til nordpolenfau@gmail.com. 

Klasseturer og avslutninger 

Det ble spurt om hva som er mulig å få til av klasseturer og skoleavslutninger. 

Smittevernregler begrenser dette, men planlagte klasseturer på 7. trinn lar seg gjennomføre. 

Avslutninger for store grupper er ikke mulig. Skolen legger opp til best mulig avslutning av 

skoleåret innenfor de regler som gjelder. 

iPad 

Skolen oppfordres til å gi bedre og mer omfattende informasjon til foreldre når iPad-er deles 

ut til førsteklassinger. Foreldre har behov for informasjon om hvordan de skal forholde seg 

til at førsteklassinger får en iPad med fri tilgang til internett.  

Fotballbanen 

Fotballbanen er falleferdig med hull i nettene. Det er også ønskelig med kunstgress 

istedenfor asfalt. Gunnhild svarer at dette er tatt opp med Undervisningsbygg som eier 

mailto:nordpolenfau@gmail.com
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fotballbanen. Hull i nettene bør kunne fikses, men kunstgress har ikke vært vurdert på grunn 

av manglende økonomi. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3. Merknader til referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

4. Informasjon fra skoleledelsen 

Skolens fokus nå 

Skolen har to viktige prioriteringer for øyeblikket, sørge for en god avslutning av skoleåret og 
planlegge oppstart av neste skoleår. Skolen planlegger for smittesituasjon på gult nivå 
fremover, som er det nivået vi er på nå. 

Overgangsprøvene gjennomføres i disse uker på 4. og 7. trinn. Dette gir nyttig informasjon 
slik at undervisningen kan tilpasses best mulig for hver enkelt elev. 

Elevrådet 

Elevrådet er veldig aktive, men litt utfordrende når de ikke kan møtes fysisk. Elevrådet finner 
det skummelt å besøk de voksnes møteplasser, slik som FAU og driftsstyret. Skolen foreslår 
derfor at representanter fra FAU og Driftsstyret besøker elevrådet, istedenfor å invitere 
elevrådet til de voksne sine møteplasser. 

Valgfag 

8.trinn velger valgfag og språk til høsten. Elevene vil få en smaksprøve på alle fagene før de 
velger. Dette vil forhåpentligvis gjøre det lettere for eleven å velge de fag som passer dem 
best. 

Smittevern 

Ansatte på spesialavdelingen har mer kontakt med barn enn andre, og har derfor heldigvis 
fått tilbud om koronavaksine. 

Førskoledag 

Det har i dag vært førskoledag for skolestarterne. Det er en fin gjeng som starter på skolen til 
høsten. 

Sommeravslutning. 

Smittevernregler er strammet inn, og det ser dårlig ut for de store avslutningene vi hadde 
håpet på. Det er ikke avklart hvordan avslutningen for 10. trinn blir, men mest sannsynlig et 
arrangement uten foreldre. Avslutningen vil strømmes. 
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Urtegården.  

FAUs skolegårdsgruppe har satt opp plantkasser med urter bak fotballbanen. Skolen er 
strålende fornøyd med initiativet. 

AKS 

På AKS er det en egen klubb for 4. trinn som har blitt kjempepopulær. 

Sykkel 

Sykkelløype er tegnet opp i skolegården. Prøv den gjerne etter skoletid. 

Sommerjobber 

Noen elever har fått sommerjobber hos bydelen, og enkelte tidligere elever får sommerjobb 
på skolen. 

Skolegården 

Det er mye aktivitet på ettermiddagene. Uønskede hendelser i skolegården forekommer. Det 
har også vært en del tagging. Skolen har bestilt fjerning. 

Kamera skal snart monteres i skolegården, og dette hjelper forhåpentligvis på å sikre godt 
miljø i skolegården. Skolen oppfordrer foreldre som observerer uønskede hendelser om å 
ringe politiet. 

Sparkesykler ligger og slenger i skolegården. Skolen ønsker å få dem vekk siden barna 
snubler i alle sparkesyklene. 

Buskene rundt om i skolegården skal klippes slik at de blir litt finere. 

Streik. 

Ingen på Nordpolen skole er så langt tatt ut i streik. 

Drømmeskolen. 

Dette er en populær ordning hvor 10. trinn er faddere for 8. trinn. Opplæring pågår. 

Eksamen 

Muntlig og skriftlig eksamen er avlyst. Standpunktkarakterer settes 9. juni. 

17. mai.  

Skolen takker alle foreldre som bidro med leker og is og et flott 17. mai-arrangement for 
barna. 

Brannvarslingssystemet  

Hele systemet skal oppgraderes i sommer. Tester i sommerferien kan forekomme. 

Sommerskole.  

Det arrangeres kodekurs i sommer for 9-10. trinn. 

Gunnhild avsluttet sin orientering med å takke alle foreldre for godt samarbeid 
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5. Valg av FAU-styre for skoleåret 2021-22 

Følgende fire ble valg inn til neste skoleårs FAU-styre: 

• Tonje Misund-Asphaug  

• Karen Mæle  

• Lena Beate Pedersen  

• Egil Elseth 

Det vil bli valgt ytterligere to styremedlemmer på neste FAU-møte. Valget av de siste to 
styrerepresentantene tas til høsten for å sikre at neste års 1. og 8. trinn også får mulighet til 
å bli med i styret. 

Styret utvides fra fire medlemmer inneværende skoleår til seks medlemmer neste skoleår. 
Årsaken er at FAU vil teste en ny arbeidsform hvor FAU-møter deles i to parallelle sesjoner, 
en for de yngre trinnene og en for de eldre trinnene. Dette medfører økt behov for 
møteledelse. 

Nyttig informasjon om FAU-arbeid er tilgjengelig fra denne lenken:  
http://www.fug.no/getfile.php/1903276.1542.dqrstvdqwf/Medlem+av+FAU+%28bokm%C3
%A5l%29.pdf 

6. Kort orientering om FAUs økonomi  

FAU har kr 104 000 på konto. 

På grunn av pandemien har det vært lite utgifter og ingen inntekter inneværende skoleår. 

Eneste inntektskilde for FAU er 17.mai arrangementet i skolegården. Dette ble avlyst i år på 

grunn av pandemien. 

FAU har en ordning hvor alle klasser på 6. trinn kan søke om kr 2 500 i støtte til 

overnattingstur. Dette er ment som en trening til leirskole påfølgende år. Klasser som ikke 

får gjennomført en slik tur på grunn av koronarestriksjoner, kan søke om støtte fra FAU til 

tur påfølgende skoleår. Det vil ikke være mulig å overføre penger til ungdomsskolen, da man 

der vil opprette nye klasser.   

7. Høring om skolebehovsplan  

En skolebehovsplan er ute til høring, og frist for å sende føringsuttalelser er 1. september 

2021. Forslagene i skolebehovsplanen berører ikke Nordpolen skole i noen spesiell grad. 

Skoleledelsen mener det er en fornuftig plan som er lagt frem. Hverken FAU eller Driftsstyret 

planlegger å svare på høringen.  

8. FAUs arbeidsgrupper 

FAU har etablert flere gode arbeidsgrupper hvor alle foresatte kan engasjere seg. Status for 

arbeidsgruppene er gitt nedenfor.  

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 

http://www.fug.no/getfile.php/1903276.1542.dqrstvdqwf/Medlem+av+FAU+%28bokm%C3%A5l%29.pdf
http://www.fug.no/getfile.php/1903276.1542.dqrstvdqwf/Medlem+av+FAU+%28bokm%C3%A5l%29.pdf
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friluftsliv.   

Gruppen har fått innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen på kr 25 000 til innkjøp av utstyr. 

Dette vil sikre at lærerne har tilgjengelig utstyr, som for eksempel skøyter og akebrett, til 

bruk på turdager.   

Gruppen vurderer gjenbruk av gjenglemte klær som ellers ville blitt kastet. Dette kan gi 

lærerne tilgang til nyttig utstyr som kan brukes på klasseturer. 

Gruppen trenger flere medlemmer. Interesserte kan ta kontakt med gruppeleder Lena Beate 

Pedersen, lenab@lenab.no.  

AKS 

Gruppen har løpende dialog med AKS på vegne av foreldregruppen. Målet er å bidra til godt 

miljø på AKS. 

Gruppen er jevnlig i kontakt med AKS og skal ha møte med AKS-ledelsen kommende uke. 

Sentrale tema er: 

- Covid-tiltak på rødt nivå 
- Renhold og hygiene. Dårlig renhold på do har vært en utfordring. 
- AKS tar gjerne imot bøker og lignende donasjoner. AKS vil sende mer info om dette. 
- Kurstilbud.  
- Bruk av nærområdet i forbindelse med kurs. 
- Det er lite kurs innen natur, miljø og bærekraft. Det ønskes mer tilbud her. 
- Ønske om kor som eget kurs 

Gruppen ledes Henrik Bjørlo som har opprettet en egen epostadresse hvor foreldre kan 

komme med innspill: aks.fau.nordpolen@gmail.com 

Skolegårdsgruppa 

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

Gruppen har søkt Sparebankstiftelsen om støtte til å etablere en liten hage i skolegården. 

Det er allerede etablert god dialog med skoleledelsen om planene. 

Det er allerede etablert flotte plantekasser. Disse må vannes i sommer. FAU-leder sjekker 

om ungdommer som skal ha sommerjobb på skolen kan ta denne oppgaven. Et alternativ er 

at foreldre som er med i Trygghetsvandrerne hjelper til med vanning. 

Gruppen trenger flere medlemmer, og de som er interessert kan kontakte gruppens leder, 

Sofia Østerhus, sofia@byggstudio.com.  

Temamøtegruppa 

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

har vært ledet av Torkild Eriksen, torkild.eriksen123@gmail.com. Det trengs ny leder for 

gruppen til neste skoleår. 

Trimgruppa 

Trimgruppa har som mål å arrangere trening for foreldre hver onsdag kl. 18.30. 

Smittevernhensyn gjør dette vanskelig for tiden, men dette blir bedre etter hvert. Gruppen 

ledes av Lars Kvam Kristoffersen og har egen side på Facebook. 

mailto:lenab@lenab.no
mailto:aks.fau.nordpolen@gmail.com
mailto:sofia@byggstudio.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
https://www.facebook.com/events/349959006076125/


 6 

På FAU-møtet ble et forslag fra forrige møte gjentatt. Det er et ønske om at gymsalen stilles 

til rådighet en kveld i uka for all-idrett for elevene. Mange barn faller fra idrettsaktiviteter 

under koronatiltakene, og så fort restriksjonene er over ville det vært bra å kunne tilby 

elevene sunne aktiviteter. Dette forutsetter at foreldre melder seg som instruktører. 

Aktivitetsgruppa  

Gruppen har laget et meget godt forslag til aktiviteter for alle trinn, se rapport på skolens 

nettside. Gruppen ledes av Kathrine Holden, kathrine_holden@hotmail.com. Det vil bli satt 

opp et møte med klassekontaktene til høsten for å informere om aktivitetsgruppas arbeid. 

Nærmiljøgruppa 

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

Trygghetsvandrerne. Gruppen ledes av Una. 

Digitaliseringsgruppa 

FAU har satt ned en egen gruppe som jobber med digitale læringsverktøy. Gruppens arbeid 

ble behørig presentert på forrige FAU-møte. 

Trygghetsvandrerne 

Trygghetsvandrerne går turer i bydelen hver torsdag klokken 18.30. Hensikten med turene er 
at voksnes tilstedeværelse skal bidra til et trygt nærmiljø. 

Etter temakvelden i mars har flere foreldre meldt sin interesse for å bli med 
Trygghetsvandrerne. Dette er gledelig, og det er fremdeles mulig for andre å melde seg på. 
Interesserte kan kontakte Anke (Ankeloska@gmail.com).  

9. Oppsummering av FAUs resultater for skoleåret 2020-2021 

Det solide engasjementet i arbeidsgruppene er blant FAUs viktigste resultater dette 
skoleåret. 

I tillegg har FAU et svært godt samarbeid med skolen. Dette skaper god informasjonsflyt og 
bidrar til godt miljø på skolen. 

FAU retter også en stor takk til foreldre som skapte en meget hyggelig 17. maifeiring for 
barna til tross for smitterestriksjoner. 

10. Eventuelt 

Skolegårdsgruppa venter på en tilbakemelding fra rektor. Tonje følger opp dette. 

Det ble påpekt at mange barn fra andre skoler oppholder seg i Nordpolens skolegård på 

fritiden. Uønskede hendelser oppstår iblant. Det er viktig at foreldre er til stede i 

skolegården og nærområdene for å sikre trygge omgivelser. 

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
mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:Ankeloska@gmail.com
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11. FAU 2019-2020 takker for seg og ønsker nytt FAU lykke til 

FAU-leder Tonje takker FAU-representantene og FAU-styret for utmerket samarbeid, og 

ønsker nye FAU-representanter velkommen til godt samarbeid neste skoleår. 

 

Vedlegg: Liste med FAU-representanter for skoleåret 2021-2022 

Klasse 2021-22 FAU-representant 

2A Christopher Millar 

2B Lars Tore Rydland 

2C Frøydis Enstad 

3A Gustav Birkeland 

3B  
3C Inger Johanne Kjelsen 

4A Linn Skjevdal 

4B Margit Prestholt 

4C Stian Jacobsen  

5A Kaia Storvik 

5B Hege Pålsrud 

5C Sverke Rotevatn 

6A Eivind Skorstad 

6B Ellen Danielsen 

6C Egil Elseth 

7A Hege Kristin Iversen 

7B Tonje Misund-Asphaug 

7C Anne Rodvang 

8A  
8B  
8C  
9A Tesfay Teame 

9B Monica S Andresen 

9C Thomas Wendelborg 

10 A Karen Mæle 

10B Karoline Nilsene 

SPA Marte Martinsen 

 

FAU-representanter for 1. og 8. trinn velges til høsten. 


