
Referat fra FAU-møte 4. mars 2021 

Sted og tid: virtuelt møte, 4. mars 2021 kl. 19.00 – 20.45 

Tilstede 

Fra FAU: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil  

2. trinn Gustav Kari-Anne Hedvig 

3. trinn Vegard Øystein Stian 

4. trinn  Hege Kathrine 

5. trinn Eivind  Lena 

6. trinn Hege Tonje Anne 

7. trinn Aage Lisbet Anke 

8. trinn  Monica Thomas 

9. trinn Karen Karoline  

10. trinn Bente Torkild  

Fra skolens ledelse deltok Silje (rektor) på sak 1-4. 

Forfall: Ellen (5B) 

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. 

Lærere på mellomtrinnet 

Det spørres om foreldre kan komme med ønsker om lærere når elevene skal inn i nye klasser 

på mellomtrinnet. Rektor svarer at det ikke åpnes for innspill fra foreldre. Skolen har gode 

rutiner for dette hvor lærernes kompetanse vektlegges, og det tas pedagogiske hensyn. 

Aktiviteter etter skoletid 

Mange barn har for lite å ta seg til etter skoletid og det blir mye skjermtid. Det ønskes 

aktiviteter i skolegården etter skoletid. Rektor sier skolen også ser denne utfordringen, men 

smittevernregler gjør det krevende å få til nye aktiviteter på skolens område i skoletiden. 

AKS legger jo allerede beslag på skolegården. Ungdomstrinnene har startet opp et lite tilbud 

gjennom satsingen på Varm og trygg ungdomsskole. FAU påpeker at det er fullt mulig for 

foreldre å organisere aktiviteter på andre utearealer i bydelen. 

Oppstart om morgenen 

Det foreslås at skoledagen burde startet på samme klokkeslett hver dag. Rektor påpekte at 

en krevende romkabal, kombinert med smittevern, gjør dette vanskelig. 
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Teams 

Det kom et forslag om at Teams bør settes opp slik at elevene kun kan kommunisere med 

egen klasse. Rektor svarer at slike innstillinger styres fra sentralt hold og at hun vil sjekke hva 

som er mulig å få til. 

Det foreslås også å fjerne Teams fra iPader i perioder hvor det ikke er hjemmeskole. Rektor 

svarte at det vil skape utfordringer dersom skolen på kort varsel må over på hjemmeskole. 

Saken bør imidlertid diskuteres trinnvis siden Teams var en viktig kanal for sosial kontakt på 

flere trinn tidlig i pandemien. 

Ros 

Mange foreldre roser skolen for god informasjon om koronasituasjonen. 

AKS 

I vinterferien var det lite uteaktiviteter for de som var på AKS. Enkelte inneaktiviteter, 

fortrinnsvis bordtennisturneringen, var dårlig organisert. Rektor oppfordrer foreldre til å 

melde fra direkte til AKS-leder og baseleder. I tillegg er det fint å spille slike ting inn til AKS-

gruppen. 

Informasjon til foreldre på ungdomstrinnet 

En forelder på ungdomstrinnet savner tilgang på å se tilbakemeldinger og karakterer på 

prøver gjennom året, ikke bare termin- og standpunktkarakterer. Rektor påpekte at foreldre 

får tilbud om utviklingssamtaler og tilgang til karakterer to ganger årlig. FAU påpeker at 

personvern gjelder fra 15-års alder og dette påvirker hvor mye informasjon skolen kan gi til 

foreldre. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3. Merknader til referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

4. Informasjon fra rektor 

Korona 

Inndeling i kohorter på 1-4. trinn ved rødt nivå har vært diskutert tidligere, og skolen har 

landet på at det skal deles inn i kohorter på en slik måte at alle kan være på skolen hver dag. 

Dette gir imidlertid kohorter av ulik størrelse. 

Det har vært spørsmål om skolen kan benytte mindre kohorter slik at det blir færre som må i 

karantene ved smitteutbrudd. Dette blir krevende på AKS hvor det arrangeres kurs på tvers. 

Skulle kohortinndelingen vært klassevis, ville kurstilbudet blitt redusert og kvaliteten på AKS-
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tilbudet blitt veldig dårlig. Skolen er åpen for forslag og AKS-gruppen følger opp dette i 

samarbeid med AKS-leder. 

Skolebehovsplan 

Høring om skolebehovsplan kommer 14. april med svarfrist 6. juni. Skolebehovsplanen 

definerer skolegrenser og hvor nye skoler skal bygges. FAU er høringsinstans. 

Utviklingssamtaler. 

Det blir digitale utviklingssamtaler slik som smitteverntiltakene er nå. Om smittesituasjonen 

bedrer seg, vil vi åpne opp for at foreldrene kan velge mellom fysiske eller digitale samtaler. 

Ved fysiske samtaler må vi holde minst to meter avstand. Samtalene blir enten like før eller 

like etter påske. 

Ungdomstrinnet inviterer til digital "åpen Kveld". 

Foreldreundersøkelse 

Foreldreundersøkelse kommer snart og vil bli sendt ut til alle foreldre. 

Vennegrupper. 

Må vente med vennegrupper på grunn av smittevern. 

Ungdomstrinnet 

På ungdomstrinnet er det igangsatt en aktivitet etter skoletid som kalles Varm og trygg 

ungdomsskole. FAU applauderer. Dette er en stor suksess. Elevene er sulteforet på sosial 

kontakt, og dette er populært og veldig hyggelig. 

Ung data 

En nasjonal undersøkelse står for døren. Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter 
av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får spørsmål om foreldre, venner, skole, 
lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. Se https://www.ungdata.no/#. Denne 
undersøkelsen gjennomføres i uke 10 for 5-10. trinn. 

Kartlegging lesing 

5. trinn er plukket ut til å gjennomføre PIRLS, (Progress in International Reading Literacy 
Study). Dette er en undersøker leseinnsats og leseferdigheter. Mer detaljer på 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/internasjonale-studier/pirls/. 

1-4. trinn skal snart ha de vanlige kartleggingsprøvene. Det er grunn til å tro at korona ikke 

har påvirket ferdighetene, men dette vil nå vise seg. 

Helsesykepleier 

En av skolens to helsesykepleiere er tatt ut for å hjelpe til med vaksinering i perioder. 

Dermed er det begrenset kapasitet på skolen. (Når referatet sendes ut er Helsesykepleieren 

tilbake på skolen og er ferdig med sin vaksineringsperiode) 

 

https://www.ungdata.no/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/internasjonale-studier/pirls/
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Lese- og skriveuka  

Det ble en fin uke med mye god lesing. Elevene synes en slik lese- og skriveuke er stor stas. 

Temauke 

Ungdomstrinnet har hatt temauke om identitet og seksualitet. Mer detaljer her: 
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/kampanje-2021/ 

FAU 

Spesialavdelingen har valgt egen FAU-representant, Marte Martinsen. Hele FAU er veldig 

fornøyd med å få med spesialavdelingen og ønsker Marte hjertelig velkommen. 

Rektor har hatt møte med FAUs arbeidsgruppe for skolegården. Gruppen er i gang med sitt 

arbeid og har også søkt om frivillighetsmidler. 

17. mai  

Fra kommunen kommer det signaler om at 17. mai fort kan bli uten 17.mai-tog.  

Tonje opplyser at det blir møte for alle FAU-ene i bydelen 15. mars hvor det skal legges 

planer for hvordan 17. mai kan gjennomføres i bydelen. Tonje videresender informasjon til 

skolens 17. maikomite. 

Eksamen 

Skriftlig eksamen utgår. Muntlig eksamen skal gjennomføres. 

Kameraovervåking i skolegården. 

Skolen ønsker kameraovervåkning i skolegården. Dette gjelder etter skoletid for å sikre trygg 

skolegård og for å unngå uønskede hendelser. 

FAU støtter dette og Tonje sende rektor en skriftlig bekreftelse.  

FAU har tidligere påpekt at dette må skiltes skikkelig. 

Elevrådet 

Elevrådet er viktig for skolen og rektor viste en film som har blitt laget av PVC til bruk i 

internopplæring i styrearbeid. Flotte ungdommer! 

https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/kampanje-2021/


 5 

5. 17. mai 

17. maikomiteen hadde sitt første møte 3. mars hvor Anja Gjærum ble valg som leder. 
Oppgaver vil om kort tid bli fordelt på 4. og 5. klassene.  

Smittesituasjonen gjør det vanskelig å planlegge, men det er håp om å få til et større 
arrangement enn i fjor. Det jobbes med å få til et omfattende program for leker, men 
sannsynligvis må salg av mat og drikke droppes. 

Det trengs premier til lekene. Alle foreldre oppfordres til å bidra. De som kan skaffe premier 
kan ta kontakt med FAU (nordpolenfau@gmail.com) eller 17. maikomiteen. 

17. maikomiteens medlemmer er: 
- Aina Rengmark (4A) 
- Pål Morten Grade (4B) 
- Marie Rotevatn (4C) 
- Marte Langfjæran (5A) 
- Anja Gjærum (5C) 
- Turid Maria Høverstad (5B) 

6. Trygghetsvandrerne  

Rekruttering av foreldre til turer med Trygghetsvandrerne har vist seg å være vanskelig. 
Istedenfor å la dette rullere mellom klassene vil det bli forsøkt å etablere en gruppe på 15-20 
foreldre som kan bli med trygghetsvandrerne en til to ganger i måneden. I tillegg vil det 
selvfølgelig være mulig for alle foreldre å bli med når som helst. 

FAU vil sammen med skolen sette opp et virtuelt temamøte torsdag 25. mars kl. 18.30. Her 
vil Trygghetsvandrerne informere om sitt forebyggende arbeid mot rus blant unge i bydelen. 
I tillegg blir det informasjon om hvordan foresatte kan engasjere seg gjennom å bli med 
Trygghetsvandrerne på tur. Det kommer egen skolemelding med informasjon om 
temamøtet. 

Anke Loska koordinerer FAUs mobilisering. Foreldre som ønsker å delta på Trygghets-
vandrernes turer kan kontakte Anke (Ankeloska@gmail.com). Trygghetsvandrerne går turer i 
bydelen hver torsdag klokken 18.30. Oppmøte i skolens foaje. Hensikten med turene er at 
voksnes tilstedeværelse skal bidra til et trygt nærmiljø. 

Foresatte som har vært med Trygghetsvandrerne på tur melder om at dette har vært både 
lærerikt og interessant. FAU oppfordre alle som har mulighet til å bli med på tur.  

Det ble stilt spørsmål om det var mulig å bytte dag, men inntil ordningen har fått satt seg, 
beholdes torsdag som fast dag for tur med Trygghetsvandrerne.  

7. Korona  

Koronasituasjonen ble godt dekket gjennom rektors orientering. 

FAU-leder Tonje har tett dialog med rektor, og foresatte som har spørsmål rundt korona kan 
kontakte enten Tonje eller kontaktlærer. 

mailto:nordpolenfau@gmail.com
mailto:Ankeloska@gmail.com


 6 

Det ble poengtert at det ikke er dokumentert at de som har vært smittet, kan smitte andre. 
Det ble stilt spørsmål ved om dette kan lette skolens koronahåndtering. Tonje tar opp dette 
med rektor, med forslag om å få en begrunnelse fra bydelsoverlegen. 

8. Foreldremøter 2021 og valg av FAU representanter 

Foreldremøtene som har vært gjennomført de siste ukene har hatt god to-veis-
kommunikasjon, noe som ble etterlyst da dette manglet på foreldremøtene i fjor høst. Det 
er imidlertid potensiale for enda mer foreldreinvolvering. 

På enkelte trinn verserte det flere lenker til foreldremøtet, noe som bidro til at mange falt 
fra. Enkelte trinn fikk mye god informasjon om sosiale forhold på trinnet, men ingen 
informasjon om faglig framdrift.  

Mange klasser fikk valgt nye FAU-representanter, men hos enkelte klasser ble dette en dårlig 
organisert prosess. Det er behov for en tydelig beskrivelse av hvordan valg skal 
gjennomføres. 

Klassenes kontaktlærer har ansvar for at valg av FAU-representanter settes på agendaen. I 
tillegg har sittende FAU-representanter ansvar for å bidra med informasjon om FAU og sørge 
for at det blir et godt og ryddig valg. 

FAU-styret lager en skriftlig beskrivelse av valgprosedyren. 

9. FAUs arbeidsgrupper 

FAUs arbeidsgrupper ble behørig presentert på forrige møte, og denne gang var saken satt 

opp for å gi arbeidsgruppelederne mulighet til å komme med informasjon.  

Ingen saker knyttet til arbeidsgruppene ble meldt inn, og det var heller ingen spørsmål til 

arbeidsgruppene. 

En oversikt over arbeidsgrupper med kontaktpersoner er lagt ved til slutt i referatet. 

10. FAUs 2021-22 

Alle FAU-representanter må melde inn kontaktdata for den som er valgt til ny FAU-

representant. Navn og epostadresse for FAU-representant sendes til FAUs sekretær, Aage. 

Ta gjerne med vara og klassekontakt også slik at FAU får en komplett liste. 

11. Eventuelt 

Skjermbruk på skolen og AKS ble tatt opp. Dette er en vanskelig sak fordi det er mange med 
sterke meninger, samtidig som foreldregruppen er delt. Mange er kritisk til skolens 
håndtering av skjermbruk, mens mange andre er godt fornøyd. 

Saken settes opp på neste FAU-møte. Det er tidligere etablert en egen gruppe bestående av 
Hege, Hege, Gitte og Tonje, og gruppen oppfordres til å forberede saken. Det blir viktig å få 
frem spennet i foreldregruppens meninger, og samtidig oppfordre foreldre til å bidra med 
konstruktive forslag. 
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Saken var sist diskutert på FAU-møtet 3. desember 2020, og for ordens skyld er 
konklusjonene gjentatt nedenfor: 

FAU var 6. desember 2020 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» 

• 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 hadde 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? 
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Vedlegg 1 – Møteplan 

FAUs møteplan for resten av skoleåret: 

- 6. mai 2021 

- 3. juni 2021 

Møtet 3. juni blir et fellesmøte for både sittende og nye FAU-representanter slik et det blir 

en god erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt styre. 

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             

SPA Marte Martinsen 
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Vedlegg 3: FAUs arbeidsgrupper 

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. 

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. 

mailto:henbjo@gmail.com
mailto:lenab@lenab.no
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

