
Referat fra FAU-møte 6. desember 2018, kl. 18:00 

Tilstede 

 A B C D 

1. trinn Ina Konastabo Hanne M. Vaage Severin Zinöker  

2. trinn Anja Dahle Øverby Celine Sogge   

3. trinn   Bjarte Rimehaug  

4. trinn Rikke Bjørkmann    

5. trinn     

6. trinn Christine Friestad Marit Strømmen  Rachel A. Øybø 

7. trinn Ina Konastabo, 
Kaja Storvik 

   

8. trinn  Norun Harvik   

9. trinn     

Flere FAU-representanter hadde på forhånd meldt avbud. Dette gjelder Katrine Holden (2C), 

Carina Blomander (3A), Tonje Misund-Asphaug (4B), Aage Stangeland (5A), Lisbeth 

Straume (5B), Inger Kristin Larsen (7B), Anne Mette Olsen (7D), Anne Lise Rolland (8A),  

Kjartan Kristiansen (9B) og Håvard Gjelseth.. 

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

Møteleder: Kaja 

Referent: Kaja og Rikke 

Sak 1 – Åpent kvarter for foresatte 

Det var ingen foresatte som hadde saker å ta opp på møtet. 

På forhånd var det spilt inn et spørsmål om belysning i skolegården. Silje svarte på dette under 

punktet om informasjon fra skolen. 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Kun FAU representanter var innkalt denne gangen, ikke 

vara-representantene. Dette rettes opp i til neste møte 

Sak 3 – Merknader til referat fra FAU-møte 1. november 

Det ble spurt hvordan det som er referatført for sak 5, TV i skoletiden, skal tolkes. 

FAU-styret påpeker at de fleste i FAU synes det er OK at barna ser på TV i matpausen av ulike 

årsaker – f.eks: 

• Jul (se julekalender, så alle barna har felles referansepunkt, samt kulturelt viktig)  

• Supernytt 12min – dialog, bevissthet rundt samfunn, nyhetssaker 

• Skal ikke være totalforbud, men det skal begrenses til der det har verdi 

• Skolen har kuttet ut TV under matpausen på AKS, etter ønske fra FAU. 



 2 

 

Noen foreldre ønsket å understreke følgende om deres motstand mot TV i matpausen  

• Det handler ikke om hva barna ser, men at de ser på TV. 

• Dersom barna skal se på TV er det viktig at lærerne vet hva de skal vise, slik at 
programmene å ikke forstyrre matro, fokus og fordøyelse 

• Hvis begrunnelsen ligger i læringsbehov, bør TV-titting heller gjøres under 
undervisningen, det handler ikke om å redusere skjermtid 
 

Sak 4 – Informasjon fra skoleledelsen 

Lys i skolegården 

Elektrikerne har store utfordringer med lys i skolegården på grunn av feil på anlegget. 

Tidsstyring er korrigert (lys skrus av kl 22:00). Lys på banen skal være av fra 22:00 pga. 

naboer. Dette virker å være ok, og det er felles policy på ungdomstrinnet om at elever skal 

være hjemme da.  

Et par av lysstolpene må fikses. 

Jul 

• Masse juleaktiviteter nå (verksted, avslutning) 

• Sendt ut påmelding til torget / kirke 

• Julekalender for alle trinn & lærere 

• På mandag er det julegløgg og pepperkaker i foajeen 

• Felles juletregang siste skoledag 

Trivselsleder 

Trivselsledere er elever fra 6. og 7. trinn som har aktiviteter i friminuttene for alle barna. 

Trivselslederne skal på kino som takk for innsatsen dette halvåret. 

Bilder på vegene  

Det er bilder på vegene med tema «Jeg lærer best». 

Skoleregler deles utover året: 

• hei, inkludering - tidligere i år 

• på skolen for å lære – hvordan lærer jeg best? - nå 
Viktig å få frem hva som er elevenes egen stemme. 

Permisjonsreglement 

Her har skolen vært litt slepphendt, og skolen har fått beskjed om å stramme inn 

Rektor påpeker imidlertid at hver søknad behandles individuelt. 
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Elevrådet 

Elevrådet har vært på Lilleborg og møtt elevrådet der 

Matsvinn 

Aktivitetsskolen har et prosjekt på matsvinn siden Nordpolen skal bli Miljøfyrtårn-Skole. 

Fokus er på hvordan matsvinn kan minimeres. Fra mars blir det sortering av alt avfall. For å 

påse at alle faktisk sorterer blir det et omfattende opplegg med både undervisningsopplegg 

og opplæring av lærere. 

Nasjonale prøver 

Det er gjennomført nasjonale prøver på 5. trinn. Resultatene er fine, og som forventet. På 

Nordpolen tar de aller fleste barna de nasjonale prøvene, og skolen søker fritak for veldig få 

barn, fordi de bruker resultatene i arbeidet sitt og vil ha best mulig oversikt. Alle foreldre har 

fått/får tilbakemelding på sitt barn. 

Skolen er ikke så opptatt av å sammenlikne mellom tidligere prøver og årets, fordi det 

gjelder ulike elever og ulike prøver. Men de ser at det er færre elever som er på laveste nivå 

og flere på øverste nivå enn før. Nordpolen er på gjennomsnittet i Norge.  

Nordpolen-elevene gjør det best i lesing og engelsk, skolen vil gjerne derfor jobbe ekstra 

med regning. Nordpolen skal blant annet være del av et forskningsprosjekt med Thomas 

Nordahl, en av Norges fremste skoleforskere, og et selskap som heter VR Education. De skal 

teste bruk av VR-briller som læringsverktøy. Dette omfatter spill – men med masse 

læringseffekt. Det er to skoler i Oslo som får prøve dette. Opplegget varer i 5 uker. 

Strategisk plan og budsjett 

Skolen jobber videre med strategisk plan og budsjett, og får budsjettrammen like før jul.  

Foreldreundersøkelse 

Foreldreundersøkelsen er gjennomført. Foreldrene på Nordpolen er fornøyde med skolen, 

og ligger stort sett litt over gjennomsnittet. Det blir en skikkelig gjennomgang på neste FAU-

møte. Det var 51 % deltagelse (foreldre). 

Skolen gjennomfører elevundersøkelse nå. Det blir viktig med sammenligning for å 

undersøke om foreldre og barn har samme inntrykk. 

Sak 5 – Arbeidsgrupper 

FAU påpeker at det er viktig å etablere velfungerende arbeidsgruppene. Følgende grupper er 

satt opp: 

- Voksne i skolegården. Målsetningen er å sørge for at det er voksne i skolegården 

mellom kl 18 og 20 to kvelder i uka. Målet er å komme i gang etter jul 

- Arbeidsgruppe for temakvelder. 21. mars arrangeres møte om hvordan foreldre kan 

jobbe for at barna skal ha god psykisk helse. Dette er et samarbeid med Maria 

Ramberg. 
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- AKS-gruppa. Det jobbes med rekruttering til gruppa og Severin og Christine melder 

seg på. 

- Trafikkgruppa 

- Nærmiljøgruppa 

- Nordpolens identitet 

Det ble også foreslått er arbeidsgruppe som kan fikse ting. 

Sak 6 – Informasjon fra styret 

Neste møte er TORSDAG 7. FEBRUAR, det er ikke FAU-møte i januar  

Sak 7 – Eventuelt 

17. mai 

17. mai-komiteen, som ledes av Rikke, skal ha sitt første møte ila januar 

Biblioteket 

FAU sjekker om det er behov for flere bøker til biblioteket, og setter i så fall i gang en ny 

bokaksjon, der vi samler inn bøker og spill. 

Støtte til overnattingstur 

Alle klasser på 6. trinn kan søke FAU om tilskudd til overnattingstur for klassen. 

• De som skal på tur, kan få 2500,- av FAU 

• Dette er tenkt som en liten øving til leirskolen i 7. klasse 

• Hvis du har barn på 6. trinn som ikke har vært på tur, ta kontakt med læreren og 
andre elever og hør om planer. 

• Du må sende en skriftlig mail. 

• NB – Eldre klasser enn 6. trinn som IKKE har fått penger til tur før, kan søke dersom 
de ønsker å gjennomføre overnattingstur nå i stedet. 

 


