
Referat fra FAU-møte 4. februar 2021 

Sted og tid: virtuelt møte, 4. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00 

Tilstede 

Fra FAU: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil Lena Beate 

2. trinn Gustav   

3. trinn Vegard Øystein Stian 

4. trinn Aina Hege Kathrine 

5. trinn Eivind Ellen Lena 

6. trinn Hege Tonje Anne 

7. trinn Aage Lisbet Anke 

8. trinn  Monica Thomas 

9. trinn Karen Karoline  

10. trinn Bente   

Fra skolens ledelse deltok Silje (rektor) og Tsega (inspektør ungdomstrinnene) på sak 1-4. 

Fra arbeidsgruppene: Henrik (Arbeidsgruppe for AKS), Sofia Østerhus (Arbeidsgruppen Liv i 

Skolegården). 

Forfall: Kari-Anne (2B), Hedvig (2C), Torkild (10B) 

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. 

Allbok 

Allbok er en app som gjør det mulig å låne og lese e-bøker og lydbøker fra mange bibliotek. 

Det spørres om skolen kan laste ned denne appen på elevenes iPader. Dette kan bidra til å 

fremme elevenes leselys. Rektor svarer at dette er en god ide og vil i første omgang sjekke 

med utdanningsetaten om dette lar seg gjøre.  

Fysisk aktivitet 

Det er bekymring for at elever får for lite fysisk aktivitet. Rektor svarer at dette er krevende 

på grunn av koronatiltakene. Skolene har imidlertid en plan, og det vil bli bedre nå som 

skolen går fra rødt til gult nivå for alle trinn. 

Aktiviteter etter skoletid 

Det påpekes at det er få aktiviteter for aldersgruppen 10-15 år etter skoletid. Det blir 

dermed til at mange ungdommer henger rundt uten noe spesielt å finne på. FAU er enig, 

men dette er vanskelig å løse på et FAU-møte. 
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Informasjon om elever som slutter og starter 

Foreldre ønsker bedre informasjon fra skolen når nye elever begynner på skolen og også når 

elever flytter. Dette er nødvendig for å kunne ønske nye elever velkommen på en hyggelig 

måte, samt også for å ta farvel med elever som flytter.  

Ros 

Foreldre på 7.trinn roser lærerne som arrangerte et spontant foreldremøte for å informere 

om endringer i det sosiale miljøet på trinnet. 

Spesialpedagogisk avdeling (SPA) 

Ved jul og sommer kjøpes det ofte inn felles gave til kontakt- og faglærere. I slike 

sammenhenger er det viktig å også huske på spesialavdelingene. FAU er helt enig, og i lys av 

dette innspillet åpner FAU for at foreldre er hjertelig velkomne til å delta i FAU på vegne av 

spesialavdelingene. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3. Merknader til referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

4. Informasjon fra rektor 

Strategisk plan 

Skolens har utarbeidet en strategisk plan som nå er godkjent av Driftsstyret. Planen 
gjenspeiler skolens mål:  

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

Den strategiske planen vektlegger spesielt at skolen skal ha godt læringsmiljø og at elevene 
skal ha evne til å skape og gå i dybden. Planen vektlegger også at det skal være trygt for alle i 
klasserommet. 

For å nå målene blir det viktig å jobbe mye med språkopplæring. Dette må gjøres mer 
systematisk i klasserommene. Det blir viktig å jobbe mye med varierte tekster. 

Skolen skal ruste opp biblioteket og får en egen ressurs som skal jobbe 3 dager i uken på 
biblioteket. Skolen vil bli glad for bok-donasjoner fra foreldre. 

Det strategiske planen omfatter også AKS og her fokuseres det på trivsel, kvalitet og god 
sammenheng mellom AKS og skole. 

Skolens strategiske plan vil bli lagt ut på nettsiden. 
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Elevundersøkelsen 

Skolen har en positiv trend som viser mindre mobbing nå enn før. Det er 4,2 % av elevene 
som rapporterer om mobbing. Selv om dette er en bedring fra tidligere år, jobber skolen for 
en ytterligere reduksjon i mobbetallene. 

Korona 

Rektor er glad for at det nå er gult nivå på alle trinn. Skolen har for øyeblikket ingen elever i 
karantene. 

Skolen må forholde seg til en smittevernveileder fra myndighetene. Den sier hvor store 
kohortene kan være. På 1-4. trinn har Nordpolen store grupper, og på disse trinnene må 
maks elevantall være 15 per kohort på rødt nivå. Dette kombinert med relativt begrensede 
lokaler gjorde at man valgte en løsning med to dagers hjemmeskole i løpet av uka. Dette har 
vært krevende, og derfor satte FAU og skolen opp et eget møte mandag 1. februar hvor 
skolen diskuterte koronatiltak med FAU-representanter fra 1-4. trinn. 

Da skolen var på rødt nivå ble koronatiltakene omfattende på de laveste trinnene. Årsaken 
er kombinasjonen av store klasser, maksbegrensningen på 15 elever per kohort på 1-4. trinn, 
begrenset tilgang på rom, og begrenset antall lærere.  

Skolen har utarbeidet en plan for tiltak dersom skolen skulle havne på rødt nivå igjen. For 
1-4. trinn foreligger det tre alternativer, og FAU inviteres til å gi tilbakemelding på hvilket 
alternativ som kan fungere best: 

Alt. A: Trinnene deles i 5 grupper. Det lages da nye kohorter på tvers av klasser, og 
det kan være vanlig skole hver dag. Kun hver femte elev vil da få sin kontaktlærer, to 
av fem elever vil få en annen kontaktlærer og to av fem elever vil få annen lærer eller 
assistent.  

Alt. B: Dele hver klasse i to like kohorter. Da blir det kombinasjon hjemmeskole og 
vanlig skole slik som praksis var i januar. 

Alt. C: Trinnet deles i to kohorter med ulike størrelse, tilpasset tilgjengelige rom. Da 
kan det være vanlig skole hver dag og alle elevene får møte sin kontaktlærer i løpet 
av skoledagen. 

Foreldremøter 

Det blir virtuelle foreldremøter på Teams i løpet av februar. Denne gang legges det opp til 
to-veis kommunikasjonen. Det skal velges både FAU-representanter og klassekontakter på 
foreldremøtene. 

17. mai 

Oslo kommune har etablert en 17. mai-komite som jobber mot å ha tog i Oslo, hvis 
koronasituasjonen tillater det. 

Arbeidsgrupper 

Skolen har hatt gode møter med to av FAUs arbeidsgrupper. Skolen legger opp til tett 
samarbeid med både Friluftsgruppa og gruppen for Liv i skolegården. I tillegg er AKS i 
kontakt med FAUs AKS-gruppe. 
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Ros fra nærmiljøet 

Skolen har mottatt en hyggelig tilbakemelding fra Coop-butikken på Sandakersenteret hvor 
skolens elever roses for god oppførsel. 

Ungdomsskolen 

Undervisningsinspektør Tsega presenterte koronasituasjonen for ungdomstrinnene hvor det 
har vært rødt nivå i 3 måneder. Dette har vært krevende for mange, og flere elever sliter 
med ensomhet og flere mister den faglige motivasjonen. 

Flere foreldre har stilt spørsmål ved om skolen kommer seg gjennom pensum og får tatt 
eksamen. Skolen har kompetansemål som skal følges, og det skal utarbeides fagrapporter på 
slutten av 10. trinn. Skolen har noe avvik, men har klart å holde fast på det elevene trenger 
for å lykkes på videregående skole. 

10. trinn har vært på skolen maks 2 dager pr uke og foreldre stille spørsmål ved hvorfor det 
har vært så få dager. Årsaken er smittevern, og det har vært kun to dager ukentlig med 
vanlig skole for å avgrense møtepunkter mellom elevene. Sårbare elever har vært på skolen 
oftere. 

Mange foreldre er opptatt av hvordan karakterene har forandret seg det siste året. Detaljer 
om dette tas på foreldremøtet for 10. trinn. 

FAU foreslår å sette opp et eget møte mellom FAU-representanter på 8-10. trinn og skolen 
for å diskutere koronasituasjonen. Tonje og Tsega finner dato. 

Det er ikke optimalt med tre måneder på rødt nivå i Oslo så lenge det legges opp til at Oslo-
skolen skal ha eksamen på lik linje med resten av landet.  

Trygg og varm ungdomsskole 

Dette er et program i regi av Oslo kommune. Målet er å sørge for god sammenheng mellom 
ungdomskolen og fritid. Nordpolen skole satser på å ha tilbud for elevene hver tirsdag etter 
skoletid, og det legges opp til både leksehjelp og andre aktiviteter på skolen. Dette blir et 
tilbud til alle ungdomsskoleelever. Skolen trenger hjelp fra foreldre, blant annet til å lage litt 
lett mat. 

5. Korona  

Koronasituasjonen ble godt dekket gjennom rektors orientering. FAU fortsatte diskusjonen 
etter at rektor forlot møtet. 

FAU mener det er viktig med spesielt fokus på elever som har krav på ekstra oppfølging. 
Hege kontakter PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for å undersøke om det er noen 
nyttige erfaringer eller anbefalinger å få fra den kanten. 

FAU har inntrykk av at de som sliter mest i utgangspunktet, sliter mer ved hjemmeskole. 

Hva som fungerer og ikke med digitale læremidler blir enda tydeligere ved hjemmeskole. Et 
eksempel, som FAU har tatt opp før, er at lærere ofte tar bilde fra bøker og legger dette inn 
på iPad-en. Det fungerer svært dårlig. Elevenes fokus blir da å skifte mellom bilder, fremfor å 
løse oppgaver. Dette gir liten læringseffekt og svekker elevenes motivasjon. Et langt bedre 
alternativ er å bruke bøker og at elevene løser oppgavene ved å bruke blyant og papir. Dette 
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er en viktig utfordring til vanlig, og det bør rettes opp, men FAU kan skjønne at det er behov 
for enkle løsninger når smittevern setter begrensninger for undervisningen.   

Møtet mandag 1. februar for FAU-representanter på trinn 1-4 var bra. Det har vært vanskelig 
for foreldre å forstå at 1-4. trinn skal være mer hjemme enn mellomtrinnet. Årsaken er store 
klasser, og nasjonale krav om mindre kohorter på småtrinnet, kombinert med manglende 
lokaler. På mange høyere trinn er det mindre klasser, og nasjonale krav om større kohorter, 
slik at hele klassen blir en kohort. 

Mangel på rom er en generell utfordring for skolen når koronatiltak må iverksettes. Foreldre 
oppfordres til å kontakte FAU-leder Tonje hvis de vet om ledige lokaler. 

FAU diskuterte skolens tre alternativer for 1-4. trinn dersom skolen skulle havne på rødt nivå 
igjen. FAU anbefaler alternativ C hvor det legges opp til at trinnet deles i to kohorter med 
ulike størrelse, tilpasset tilgjengelige rom. Fordelen med dette alternativet er at det kan 
være vanlig skole hver dag.  

FAU oppfordrer også skolen til å informere foreldrene godt om den løsningen som velges i 
god tid, slik at foreldrene vet hva som venter dersom skolen havner på rødt nivå. 

6. Driftsstyret 

I skolens driftsstyre skal det være to foreldrerepresentanter og to vara. Stillingen som andre 
vara var ledig.  

Anne Rodvang ble valgt som andre vara. Det var ingen motkandidater. 

7. FAUs arbeidsgrupper 

FAU har egne arbeidsgrupper hvor alle foreldre kan engasjere seg. Det er viktig å nå ut med 

informasjon om gruppene til alle foreldre, og lederne for hver gruppe oppfordres til å lage 

litt informasjon om egen gruppe og sende dette til FAU-styret som deretter sørger for at god 

informasjon om gruppene legges ut på skolens hjemmeside. 

FAU gir ros til arbeidsgruppelederne. Engasjementet som gruppelederne viser er svært viktig 

for å skape godt miljø ved Nordpolen skole. 

Status for alle gruppene er gitt nedenfor. 

AKS 

Målet er å bidra til godt miljø på AKS. Gruppen ledes Henrik Bjørlo, henbjo@gmail.com, fra 

1A. Gruppen er i kontakt med AKS og skal ha et møte for å sette rammene for samarbeidet. 

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.  

Lena Beate har vært i dialog med rektor om å etablere et utstyrsrom på skolen. Hun har også 

sendt søknad til Sparebankstiftelsen om støtte til innkjøp av utstyr som skøyter, lavvo og 

liggeunderlag. Gruppen tar også gjerne imot gammelt utstyr som ikke er i bruk lenger. 

Dugnad for å samle inn utstyr kan bli aktuelt. 

mailto:henbjo@gmail.com
mailto:lenab@lenab.no
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Dersom gruppen lykkes med å etablere et utstyrslager vil dette ville gjøre det lettere for 

skolen å få til gode turdager hvor alle elever kan ha med nødvendig utstyr. 

Lena Beate er alene i gruppen og vil gjerne ha med flere foreldre. 

Elever kan også låne utstyr i BUA. Lena Beate tar en prat med BUA for å legge til rette for 
godt samarbeid. 

Liv i skolegården 

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

Sofia Østerhus, sofia@byggstudio.com. Gruppen har tre medlemmer, og andre foreldre som 

ønsker å bli med er velkomne. 

Det har vært et møte med skolen for å legge til rette for godt samarbeid, og gruppen har 

også søkt om frivillighetsmidler fra bydelen. Gruppen ønsker å etablere tiltak som gir mykere 

og grønnere miljø i skolegården slik at det kan legges til rette for mer variert lek. 

Temamøtegruppa 

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

ledes av Torkild Eriksen, torkild.eriksen123@gmail.com. Det vil etter hvert settes opp et 

temamøte om Trygghetsvandrerne. 

Trimgruppa 

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

Facebook. Gruppen ledes av Lars Kvam Kristoffersen. 

Aktivitetsgruppa  

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

Kathrine Holden, kathrine_holden@hotmail.com. 

Nærmiljøgruppa 

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

Trygghetsvandrerne. Gruppen ledes av Una. 

8. Foreldremøter 2021 og valg av FAU representanter 

Det blir foreldremøter for alle klasser i løpet av februar og da skal det velges nye FAU-
representanter og klassekontakter for skoleåret 2021-22. Alle sittende FAU-representanter 
har ansvar for å sørge for et det blir et godt valg. 

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! 

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. 

https://nb-no.facebook.com/BUASagene/?ref=page_internal
mailto:sofia@byggstudio.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
https://www.facebook.com/events/349959006076125/
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
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FAU-leder Tonje sjekker med rektor om FAU-representantene kan få presentere noen lysark 
om FAU og arbeidsgruppene på foreldremøtene. Dette vil være nyttig for å skape 
engasjement rundt FAU og valget.  

9. 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. Fra flere 
klasser kom representantene til komiteen på plass like etter FAU-møtet, og komiteen består 
nå av: 

- Aina Rengmark (4A) 
- Pål Morten Grade (4B) 
- Marie Rotevatn (4C) 
- Marte Langfjæran (5A) 
- Anja Gjærum (5C) 

5B må få på plass sin representant til komiteen så fort som mulig. 

Kathrine kaller inn til oppstartsmøte 17.feb kl 20. Da fordeles roller og ansvar for leker, salg, 
rigging og rydding. 

10. Trygghetsvandrerne  

Foresatte fra Nordpolen har vært med Trygghetsvandrerne på tur i nærområdet de siste 
torsdagene. Turene har fungert veldig bra og tilbakemeldingene fra Trygghetsvandrernes 
initiativtagere, Tom og Michael, er veldig gode. Foreldre som har vært med på turene 
rapporterer om at dette har vært både inspirerende, hyggelig og lærerikt.  

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. 

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

Det er krevende å mobilisere foreldre til å bli med Trygghetsvandrerne på tur. En mulig 
løsning kan være å etablere en mindre gruppe med foreldre som jevnlig går på tur med 
Trygghetsvandrerne. 

Det er viktig å spre informasjon om Trygghetsvandrerne til alle foresatte. Arbeidsgruppen for 
temamøter vil derfor sette opp et informasjonsmøte etter hvert. Dette møtet vil bli tatt opp 
slik at en filmsnutt etterpå kan legges ut på skolens hjemmeside. Dette kan hjelpe på 
mobiliseringen. 

Alle FAU-representanter oppfordres til å snakke varmt om Trygghetsvandrerne på 
kommende foreldremøter. 

mailto:Ankeloska@gmail.com
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11. Eventuelt 

Oslo KFU inviterer til skolegruppemøte 17 februar. Tema: hvordan samarbeidet mellom 
foreldre og skole påvirkes av korona. 

 

Vedlegg 1 – Møteplan 

FAUs møteplan for resten av skoleåret. 

- 4. mars 2021 

- 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 Monica S Andresen 

8C 
Thomas Wendelborg og 
Rachel Anne 

9A Karen Mæle 

9B Karoline Nilsen 

10A Bente Bjørndalen        

10B Torkild Eriksen             

 

https://oslokfu.no/

