
Referat fra FAU-møte 6. mai 2021 

Sted og tid: virtuelt møte, 6. mai 2021 kl. 19.00 – 20.45 

Tilstede 

Fra FAU: 

 A B C  

1. trinn Christopher Kjetil Lena Beate 

2. trinn Gustav Kari-Anne Hedvig 

3. trinn  Øystein Stian 

4. trinn Jon Hege Kathrine 

5. trinn   Lena 

6. trinn Hege Tonje Anne 

7. trinn Aage Lisbet  

8. trinn  Monica  

9. trinn Karen Karoline  

10. trinn Bente Torkild  

Spesialavd. Marte   

Fra FAUs arbeidsgrupper deltok Henrik Bjørlo. 

Fra 17. maikomiteen deltok Anja Gjørum på sak 5.  

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

Forfall: Vegard (3A), Eivind (5A), Ellen (5B), Anke (7C) 

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. 

Foreldremøte 7. trinn 

Onsdag 5. mai var det foreldremøte for 7. trinn om ungdomsskole. Stor takk til Tsega som 

ledet møtet og ga mye interessant og nyttig informasjon.  

Flere foreldre var imidlertid skuffet over at det ikke er mulig å velge tysk på 

ungdomstrinnene. Tyskland er en viktig handelspartner for Norge, og derfor er det viktig for 

elevene å kunne velge tysk på lik linje med spansk og fransk. 

Rektor påpeker at Nordpolen så lang har hatt få klasser på ungdomstrinnene og dermed har 

det vært lite tilgjengelige ressurser slik at tysk har blitt nedprioritert. Tysk kan bli et 

alternativ etter hvert som Nordpolens ungdomsskole vokser.   

mailto:nordpolenfau@gmail.com
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Trafikksikkerhet 

I Hans Nilsen Hauges gate oppstår stadig farlige situasjoner på grunn av mye trafikk, høy fart 

og problemer med svevestøv. FAU har blitt kontaktet av foreldre som ønsker å følge opp 

saken. FAU-leder Tonje vil ha en dialog med gruppen, og FAU-representanter og andre 

foreldre som ønsker å engasjere seg kan kontakte Tonje. FAU oppfordre aksjonsgruppen til å 

gi FAU konkret informasjon om mulige trafikktiltak som FAU kan videreformidle. 

FAU utarbeidet et høringsinnspill om trafikksikkerhet i november 2019 som ble sendt inn til 

kommunen, der også forholdene i Hans Nielsen Hauges gate ble påpekt. Dette bidro til 

forbedringer i Åsengata samt også noen bedringer i Kiwi-krysset. Aksjonsgruppen kan få 

tilgang til dette høringsinnspillet som muligens kan være til inspirasjon for gruppen. 

Gravearbeid utenfor skoleporten 

Det pågår gravearbeid utenfor skoleporten og dette medfører at barn går rett ut i veien. 

Skolen oppfordres til å passe på de minste barna slik at trafikksikkerhet ivaretas. Rektor sier 

skolen vil ta tak i dette. 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Marte deltar på sitt første FAU-møte som representant for spesialavdelingen. Marte ble 

ønsket hjertelig velkommen til FAU! 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3. Merknader til referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer. 

4. Informasjon fra rektor 

Oppmerksomhet til lærerne 

FAU-leder Tonje fikset kjeks og Kvikk Lunch til alle lærer før påske som en liten 

oppmerksomhet for den store innsatsen lærerne gjør. Dette ble satt veldig stor pris på, og 

rektor takker så mye. 

Dialog med FAUs arbeidsgrupper 

Skolen har hatt veldig god dialog med flere av FAUs arbeidsgrupper i det siste. Dette gjelder 

blant annet skolegårdsgruppa som jobber med å gjøre skolegården grønnere og også 

digitaliseringsgruppa hvor skolen setter pris på en konstruktiv dialog om digitale 

læringsverktøy. Skolen er også svært godt fornøyd med temamøtet om Trygghetsvandrerne.  

17. mai 

Feiringen av 17. mai blir dessverre veldig lik som i fjor. Smittevernhensyn gjør det ikke mulig 

med omfattende aktiviteter.  
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Kartleggingsprøver 

Kartleggingsprøver gjennomføres i disse dager. 

Ny læreplan 

Skolen har for tiden stort fokus på implementering av ny læreplan. Inkluderende 

læringsmiljø er et av flere prioriterte satsingsområder. 

Skolebehovsplan 

Høring om skolebehovsplan kommer i midten av mai. Rektor videresender til FAU-leder så 

fort den er klar. Det forventes ikke noen store endringer som berører Nordpolen. 

Skoleavslutning 

Skolen ønsker best mulig skoleavslutning, men smittevernregler må overholdes. Skolen vil se 
an situasjonen frem mot sommeren og kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. 
Det blir ingen felles samling for hele skolen i år heller. 

Tysk 

Fra FAUs side ble tysk tatt opp igjen. Erfaringer fra skolene på Marienlyst og Fagerborg viser 
at mange elever i utgangspunktet velger spansk, men etter kort tid bytter til tysk. Fagerborg 
tilbyr fire fremmedspråk til sine fem parallelle klasser på ungdomstrinnene.  

Rektor påpekte at da ungdomstrinnet startet opp på Nordpolen måtte skolen ta et valg om 
hvilke språkfag som skulle tilbys. Det ble gjennomført en interessehøring og valget falt da på 
fransk og spansk. Skolen tilbyr også arbeidslivsdagene og engelsk fordypning for de elever 
som ikke ønsker fremmedspråk nr. 2 på ungdomstrinn. 

Tusen takk 

Rektor avsluttet sin orientering med følgende beskjed: 

Tusen takk til alle dere foreldre som heier på oss, gir oss fine tilbakemeldinger, følger 
opp smitterådene og alltid er imøtekommende og fine når vi tar kontakt. Vi setter stor 
pris på det gode samarbeidet og det gjør arbeidsdagen mye lettere for oss. Tusen 
takk! 

5. 17. mai 

Leder for 17. maikomiteen, Anja Gjærum (5C), informerte om hvordan årets feiring blir.  

12. mai arrangeres leker på skolen for 1. til 5. trinn. Det blir morsom kahoot for de eldre 
trinnene med is som premie. 17.mai-komiteen har søkt kommunen om støtte til å 
gjennomføre arrangementet.  

På 17. mai blir det flaggheising og tale ved Silje som streames på Facebook. Skolegården blir 
pyntet. Skolen lager også et virtuelt tog som legges ut på hjemmesiden.  
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6. Skjermbruk ved Nordpolen skole  

FAU har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med digitale læringsverktøy. Gruppen har 

hatt et godt og konstruktivt møte med rektor.  

Arbeidsgruppen foreslår følgende tiltak: 

- Skolen bør prioriterer kompetanseoppbygging hos lærerne innen bruk av digitale 
læringsverktøy. 

- Brukergrensesnitt må brukes fornuftig. Fotografere boksider og legge bildet inn på 
iPad er lite hensiktsmessig. iPad og PC må brukes på en pedagogisk god måte. 

- En digital spillkveld for barn og foreldre kan gi my god læring.  
- Skolen må informere godt på foreldremøter om digitale virkemidler og nettvett.  
- Barna må lære hvordan chat-funksjoner skal brukes. Barna må lære hvordan de skal 

snakke med hverandre på nett. 
- Skolen kan gjøre oktober til en digital måned. Dette kan inkludere foreldreopplæring. 
- La foreldrene være litt elever, og la barna være litt lærere for foreldrene.  
- Arbeidsgruppen kan holde kurs for foreldre 
- Tips og råd bør ligge lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. 

FAU var godt fornøyd med gruppens arbeid og kom også med noen nye forslag.  

Det bør være mer utdypende informasjon til foreldre på 1. trinn om hva bruk av iPad i skolen 
innebærer. Mer informasjon om apper trengs, samt mer informasjon om internettbruk. 

Det kommer mange eposter og skolemeldinger med nyttig informasjon. Men slike meldinger 
forsvinner i den store mengden med informasjon. Relevant informasjon om digitale 
læringsverktøy bør legges lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. 

iPad kan være et nyttig verktøy for barn med lærevansker, som for eksempel dysleksi. Det 
som fungerer for elever med lærevansker, fungerer også for alle andre elever. Dette 
forutsetter at verktøy og apper er tilpasset elevenes behov, og her har skolen ikke alltid fulgt 
godt nok opp. I slike tilfeller er det viktig at skolen gir foreldre informasjon om hvordan 
digitale hjelpemidler kan tas i bruk på en hensiktsmessig måte.  

7. Korona  

FAU mener skolen har håndtert korona-situasjonen på en veldig god måte, og FAU har stor 
forståelse for at lærerne er slitne. 

Det påpekes spesielt at informasjonsflyten til foreldre har vært veldig god. 

FAU-representanter fra 1. trinn melder om at det har fungert veldig bra på trinnet i det siste. 
På 7. trinn har det vært for korte dager. Hvis rødt nivå kommer tilbake, kan det med fordel 
plusses på ekstra fysisk aktivitet og lesing på hjemmeskolen. Dette kan gjerne være oppgaver 
som elevene håndterer selv, uten at lærere må følge opp.  

FAU styret informerte om en diskusjon i april om konsekvenser ved brudd på 
smittevernregler på ungdomstrinnet. Smittevernregler er en del av ordensreglene, og brudd 
på reglene kan medføre anmerkning. Mange fryktet at brudd på smittvernsregler dermed 
kunne påvirke ordenskarakteren. Her har skolen presisert at det skal mer enn et par 
anmerkinger til før det blir slike konsekvenser.   
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8. FAUs arbeidsgrupper 

Status for FAUs arbeidsgrupper ble tatt opp.  

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 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 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 i kontakt med AKS og skal jevnlig ha møter med AKS-ledelsen fremover. 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 vil sende en søknad til Sparebankstiftelsen om støtte til å etablere en liten hage i 

skolegården. Det er allerede etablert god dialog med skoleledelsen om planene. 

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 

ledes av Torkild Eriksen, torkild.eriksen123@gmail.com. FAU er godt fornøyd med 

temakvelden i mars om Trygghetsvandrerne. 

mailto:lenab@lenab.no
mailto:aks.fau.nordpolen@gmail.com
mailto:sofia@byggstudio.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
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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. 

På FAU-møtet ble det tatt til orde for å undersøke om skolen kan stille gymsalen 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 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. 

Digitaliseringsgruppa 

Se sak 6. 

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).  

Det er fremdeles et stort behov for å få ut relevant informasjon til foreldre. Anke har 
kontaktet rektor for å undersøke om skolen kan legge ut informasjon om 
Trygghetsvandrerne på skolens hjemmeside.  

9. FAUs arbeidsform 

For å få mer effektive FAU-møter kan det være en ide å la første del av møtene være felles 
for alle FAU-representanter, men at siste del av møtet deles opp i grupper. Det kan for 
eksempel være en gruppe for barneskolen og en gruppe for ungdomstrinnene, eller 
eventuelt en gruppe for 1-4. trinn og en for 5-10. trinn.  

Forslaget ble godt mottatt, og et mer konkret opplegg vil bli lagt frem for vedtak på neste 
møte. 

10. Kort om neste FAU-møte 

FAUs neste møte er 3. juni 2021. Dette er skoleårets siste FAU-møte, og det blir et 

fellesmøte for både sittende og nye FAU-representanter slik et det blir en god 

erfaringsoverføring mellom gammelt og nytt styre. 

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
mailto:Ankeloska@gmail.com
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På kommende møte skal det velges nytt FAU-styre for kommende skoleår. Alle som er 

interesserte i å stille til valg, eller har spørsmål om hva styrearbeidet innebærer kan kontakte 

FAU-leder Tonje på FAUs vanlige epostadresse: nordpolenfau@gmail.com.   

11. Eventuelt 

Flere foresatte ønsker at det etableres et skolekor. Dette har vært diskutert tidligere, og 

rektor har da sagt at skolen kan hjelpe til med å skaffe lokaler. 

For å få på plass et kor trengs det en eller flere ildsjeler som kan organisere dette. Foresatte 

som er interessert i å ta en slik rolle kan kontakte FAU, og epostadressen er som vanlig  

nordpolenfau@gmail.com. 

Vedlegg: 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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