
Referat fra FAU-møte 7. mars 2019, kl. 18:00 – 19:50 

Tilstede 

 A B C D 

1. trinn Ina Konastabo Hanne Severin Zinöker  

2. trinn Anja Øverbye Celine Sogge Katrine Holden  

3. trinn Carina Blomander Ellen   

4. trinn Rikke Bjørkmann Tonje Misund-
Asphaug 

  

5. trinn Aage Stangeland Lisbeth Straume  Øystein  

6. trinn Christine Friestad Marit Strømmen   

7. trinn Kaia Storvik Inger Kristin 
Larsen 

 Anne Mette 
Olsen 

8. trinn Sonja Cabrera    

9. trinn     

Enkelte FAU-representanter hadde på forhånd meldt avbud. Dette gjelder 
Bjarte Rimehaug (3C), Norun Harvik (8B) og Rachel Anne Øybø (6D). 

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

Møteleder: Tonje 

Referent: Aage 

Sak 1 – Åpent kvarter for foresatte 

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

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Det ble påpekt at innkallingen ikke ble sendt til alle som burde vært innkalt til møtet. FAU-styret har 

en ukomplett mailingliste og dersom noen ser at navn mangler på innkallingslista må det gis beskjed 

til FAU-styrets sekretær (Aage). 

Sak 3 – Merknader til referat fra FAU-møte 7. februar 2019 

Forrige referat ble sendt ut med en Skolemelding hvor det var en introduksjonstekst som 
ikke var forankret i det som ble tatt opp på forrige FAU-møte. FAU-styret beklager dette. 

I referatet står det at saker som oppstår mellom FAU-møter kan meldes til Tonje som da tar det 

raskt med rektor. Fra FAU påpekes viktigheten av at kommunikasjonslinjene fungerer slik at 

informasjonen når frem til rektor. 
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Sak 4 – Informasjon fra skoleledelsen 

Kantine 

Det er nå åpen kantine for elevene på ungdomstrinnet. Dette fungerer bra og fører til at 

flere elever bruker tiden på skolens kantine fremfor å gå på Sandakersenteret. 

Ungdomstrinnet får nå også frukt og grønt to dager i uka. 

Mentorprogram 

Det er nå et mentorprogram på ungdomstrinnet. Dette innebærer at eksterne ressurser 

kommer til skolen og hjelper elevene i matematikk. Mer informasjon på 

www.vektorprogrammet.no. 

Guttas campus 

Dette er et tilbud om to uker på camp hvor lesing, regning og sosial kompetanse står i fokus. 

Flere vil få tilbud om dette. Les her for mer informasjon: www.guttascampus.one/  

AKS 

På AKS er det nå mat to dager i uka mot en dag tidligere. Barna kan ha med en (og ikke to) 

matpakker disse dagene. Menyen står på barnas ukeplan. 

Det gjennomføres en pilot sammen med kulturskolen og som et ledd i dette tilbys AKS-kurs 

innen dans og kunst på 3. og 4. trinn.  

Sommerskole 

Informasjon om sommerskolen skal være formidlet til alle elever. Tilbudet er gratis. 

Påmelding er fra 13-19 mars. https://sommerskolenoslo.no/. Ta gjerne kontakt med skolen hvis 

du trenger hjelp til påmelding.  

Rektor trakk særlig fram kursene med svømmeundervisning. 

Foreldreundersøkelse 

Foreldreundersøkelse sendes ut 12.mars og svarfrist er 12.april. Infoskriv er sendt ut til alle 

foresatte. Skolen håper så mange som mulig svarer. 

Ordbruk 

Skolen har fokus på å bekjempe dårlig ordbruk i skolegården. Rektor er tydelig på at stygt 

ordbruk ikke er greit, og dette er noe alle ansatte på skolen jobber med. 

Dette er et område hvor foreldrene kan bidra, og FAU oppfordrer skolen til å sette ordbruk 

på agendaen for foreldremøter. 

Møter med FAUs arbeidsgrupper 

Skolen har hatt møte med FAUs arbeidsgrupper på nærmiljø, mat og helse, samt også 

identitetsgruppa. Dette har vært innledende møter for å legge til rette for videre samarbeid. 

http://www.vektorprogrammet.no/
http://www.guttascampus.one/
https://sommerskolenoslo.no/
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Nyansettelser 

Skolen har ansatt ny Undervisnings inspektør, Hilde Marie Hermansen, for trinn 5-7 som starter 

1. juni. Inntil da er Silje kontaktperson. 

En inspektør er leder for lærerne, altså leddet mellom lærer og rektor. 

Temauker 

Skolen har delt inn året i fem perioder og hver periode har et fokustema som tar for seg skolens 

standard for læringsmiljø. Denne periodens tema er samarbeid. 

Samarbeid med Ungdomstjenesten og Deichmanske bibliotek  

Det er etablert et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek og ungdomstjenesten i bydelen 

med mål om å få midler til aktiviteter for ungdomstrinnet. Mer informasjon kommer når 

planleggingen har kommet lenger. 

Lyttevenn 

Skolen har inngått avtale med eldrerådet om å få det som heter lyttevenner på Nordpolen. 

Lyttevenn betyr at eldre kommer til skolen før å høre barn lese og gjøre lekser. Dette er 

hyggelig både for gamle og unge.  

Fernanda Nissen har prøvd dette med svært gode erfaringer. For å være lyttevenn må det 

foreligge politiattest, og alle lyttevenner går gjennom opplæring. 

For mer detaljer: 

https://nab.no/har-du-lyst-til-a-bidra-i-narmiljoet-skape-leselyst-hos-barn-og-fa-et-vennskap-pa-
kjopet/19.16126 

https://sageneavis.no/visker-ut-generasjonsskillet-med-boker/19.979 

Skolens bibliotek 

Rektor sier tusen takk for bøker, blader og spill til biblioteket og takk til dugnadsgjengen som har satt 

på kontaktpapir på bøker! 

Sak 5 – Arbeidsgrupper 

Alle arbeidsgruppene er oppfordret til å levere korte beskrivelser av sine arbeidsoppgaver. 

To av gruppene, mat og helse og nærmiljø har sendt inn dette, og beskrivelsene er gitt i 

Vedlegg 1. De andre arbeidsgruppene oppfordres til å sende inn tilsvarende 

arbeidsbeskrivelser 

Foreldre som er interessert i å engasjere seg i arbeidsgruppene oppfordres til å ta kontakt, 

enten direkte til gruppenes leder eller til klassens FAU-representant. 

Status for FAUs arbeidsgrupper ble gjennomgått på møtet. 

https://nab.no/har-du-lyst-til-a-bidra-i-narmiljoet-skape-leselyst-hos-barn-og-fa-et-vennskap-pa-kjopet/19.16126
https://nab.no/har-du-lyst-til-a-bidra-i-narmiljoet-skape-leselyst-hos-barn-og-fa-et-vennskap-pa-kjopet/19.16126
https://sageneavis.no/visker-ut-generasjonsskillet-med-boker/19.979
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Arbeidsgruppe for mat og helse 

Gruppene skal ha regelmessige møter med skolen fremover en gang i måneden. Dette blir 

felles møter sammen med AKS-gruppa siden det er en del overlapp mellom gruppene. 

Gruppens målsetninger og arbeidsoppgaver er beskrevet i Vedlegg 1. 

Kontaktperson: Severin Zinöcker, severin.zinocker@gmail.com 

AKS-gruppa.  

AKS-gruppa vil sammen med arbeidsgruppen for mat og helse ha jevnlige møter med skolen. 

Et først møte er avholdt. 

Kontaktpersoner: Severin og Christine.  

Arbeidsgruppe for nærmiljø 

Gruppens fokus er samarbeid mellom nærmiljøet og skolen. En sentral oppgave er å etablere 

en nærmiljøpatrulje etter modell av natteravnene.. Detaljer om dette og andre 

arbeidsoppgaver er gitt i Vedlegg 1.   

Bydelen har arrangert møte om nærmiljøpatruljen hvor FAU-ene ved skolene i bydelen 

deltok. Målgruppen for patruljen er de litt eldre barna som ofte tilbringer kvelder ute i 

nærmiljøet. Fokus vil være på sikkerhet og på å skape trygghet. Det vil komme mer 

informasjon om dette etter hvert som planleggingen har kommet lenger. 

Kontaktperson: Una Husveg 

Identitet- og kulturgruppa 

Gruppen skal bidra til å skape tradisjoner ved skolen og en sentral oppgave er å definere 

hvilke aktiviteter som bør gjennomføres på hvert trinn. Dette skal bidra til å skape skolens 

identitet.  

Et eksempel er at FAU har etablert en ordning for at 6. trinn kan søke FAU om midler til 

overnattingstur. 

Kontaktperson: Tonje Misund-Asphaug 

Temamøtegruppen 

Gruppen arrangerer temamøter hvor foresatte inviteres til møter om viktig tema som angår 

skolen, elever og foresatte. 

21. mars kl 17 blir det temamøte på skolen om god psykisk helse for barn. Det vil bli et 

foredrag fra en ekstern ekspert på området. 

Informasjon om møtet ar sendt ut på Skolemelding og det har blitt spurt om informasjon om 

møtet kan legges inn på ukeplanene. FAU oppfordrer alle foresatte til å komme på møtet 

Foredragsholder vil få en blomst fra FAU og 8. trinn selger litt mat for å tjene penger til 

skoletur. 

Det er foreløpig ikke planer om flere møter i år. 

mailto:severin.zinocker@gmail.com
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Nettvett fremmes som mulig tema til et fremtidig møte 

Gruppens kontaktperson: Marit Strømmen 

Arbeidsgruppen Voksne i skolegården 

Gruppen skal etablere en ordning hvor det er voksne tilstede i skolegården tirsdager og 

torsdager fra kl. 18 til kl. 20. Målet er at dette skal bidra til at skolegården er en trygg plass å 

være for alle barn på kveldstid. Denne ordningen starter opp i begynnelsen av april, når 

barna begynner å være i skolegården på kveldene igjen. 

En Facebook-side er etablert for å organisere ordningen: Nordpolen skole voksne i 

skolegården. Her kan foresatte skrive seg opp på de dager de ønsker å være i skolegården. 

FAU oppfordrer foresatte til å støtte opp om ordningen ved å engasjere seg og bli med i 

skolegården iblant.  

Det er ønskelig at det sendes ut en Skolemelding om ordningen. 

Det presiseres at denne ordningen ikke handler om barnepass. De voksne i skolegården skal 

oppføre seg og reagere på samme måte som de ellers ville gjort hvis de var tilstede i en 

skolegård eller en lekeplass. Målet er å skape trygghet gjennom tilstedeværelse. De voksne 

som er tilstede i skolegården vil ikke bære gule vester eller lignende. Årsaken er at dette ville 

gitt ordningen et så pass formelt preg at det ville blitt vanskelig å rekruttere foresatte til å bli 

med. 

Gruppens kontaktperson: Kaia Storvik. Mob: 48 29 58 56 

Aktivitetsgruppe 

Det har blitt undersøk om gymsal kan lånes på kveldstid fra høsten av til aktiviteter for 

elevene. Rektor er positiv til dette, forutsatt at det foreligger en plan for bruk av salen. 

Aktivitetshuset i Torshovdalen har mange interessante tilbud, se Vedlegg 2 med informasjon 

oversendt på mail fra aktivitetshuset. 

Det er også en ny fritidsklubb på Fernanda Nissen som kan være av interesse også for 

Nordpolens elever. I tillegg er Sinsenklubben er tilbud for ungdom opp til 17. år. 

Sak 6 – Informasjon fra FAU-styret 

Neste skoleårs FAU 

Det trengs nye medlemmer til neste skoleårs FAU-styre. FAU-representanter som er interessert i å bli 

med i styret oppfordres til å melde seg. 

Semesterets siste FAU-møte i juni vil bli et fellesmøte for både dette og neste skoleårs FAU-

representanter. Dette gjøres for å sikre kontinuitet og god erfaringsoverføring. 

Bokdugnad 

Skolens bibliotek har mange bøker som det må legges kontaktpapir på. Alle som vil bli med på en 

dugnad kan si fra til Tonje. 
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FAUs innflytelse 

FAU-styret påpeker at FAU har innflytelse. Saker som tas opp på FAU-møter får innvirkning på 

skolens arbeid. Et eksempel er nye ordninger for mat på AKS. Dette er et tema som tidligere har vært 

opp i AKS, og utviklingen går i den retning AKS har ønsket. Et annet eksempler er at det blir skoletur 

for 10. klasse, noe som også har vært tema på FAU-møter. Et tredje eksempel er FAUs ordning hvor 

6. trinn kan søke om midler til overnattingstur, noe som gir elevene god trening til leirskole i 7. trinn. 

Sak 7 – Tildeling av FAU-midler til gode formål 

FAU har fått en henvendelse fra skolekorpset om de kan få betalt for konserten de holder i 
skolegården på 17. mai. Korpset sliter med å få det til å gå rundt økonomisk og har derfor 
behov for støtte. 

FAU er svært positive til korpset, men har dessverre begrenset med midler. 

8. trinn har fått loddsalget på 17. mai for å skaffe penger til skoletur. Som en konsekvens blir 
det dermed langt færre inntekter for FAU på 17. mai. I tillegg deler FAU ut midler til 
overnattingstur for 6. trinn. En konsekvens av dette er at FAU sitter igjen med lite penger. 
FAU bevilger derfor ikke noen midler til korpset i denne omgang. 

Til høsten vil FAU ha oversikt over inntektene etter 17. mai. Da kan FAU diskutere saken på 
nytt. Men merk at det er flere andre gode initiativ som også må tas med i vurderingen, som 
for eksempel Kodeklubb og Juba. 

Sak 8 – Inntekter fra julemarked til skoletur på ungdomstrinnet 

8. og 9. trinn samarbeidet om julemarkedet i 2018 og delte inntektene. Det har nå blitt stilt 
spørsmål om hvem som skal få inntektene fra julemarkedet fremover 

FAU beslutter at dette også kommende år skal deles mellom 8. og 9. trinn. Fordelen med en 
slik ordning er god kunnskapsoverføring. 

Sak 9 – Eventuelt 

Do-hygiene 

Flere FAU-representanter påpeker at det ikke har vært noen bedring i do-hygienen på 1. og 
2. trinn. Mange barn synes det er for ekkelt på doene, og det rapporteres om barn som ikke 
vil gå på do på skolen, men holder seg og venter til de kommer hjem før de går på do. 

FAU spiller inn til skolen et ønske om økt fokus på å bedre do-hygienen, særlig for de minste 
barna. 

Kartlegging av skjermbruk under matpauser 

Skjermbruk ved måltider er et tema som engasjerer FAU sterkt. FAU er delt i denne saken. 
Det er flere FAU-representanter som mener at det er for mye skjermbruk ved spising på 
skolen. PÅ den andre side er den mange FAU-representanter som er komfortable med 
skolens bruk av skjerm under måltider, og opplever at dette brukes på en fornuftig måte av 
lærerne. 
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Det ble foreslått å be skolen kartlegge skjermbruk under måltider. Et motargument var at 
skolen ikke burde bruke ressurser på dette.  

Signalet fra skolen er at det er mye mindre skjermbruk på AKS enn før. Noen FAU-
representanter mener dette ikke stemmer. 

FAU-styret anbefaler at dette med skjermbruk håndteres på klassenivå. 

Tonje refererte fra driftsstyret hvor budsjett og voksentetthet diskuteres. Hvis redusert 
voksentetthet på grunn av trangt budsjett fører til mer skjermbruk, er dette et problem. 
Tonje ber om tilbakemelding dersom noen registrerer at dette skjer, slik at dette i så fall kan 
tas opp i driftsstyret. 

Siden FAU er delt i denne saken ble det ikke fattet noen nye vedtak, men FAU har tidligere 
gitt beskjed til skolen om å begrense skjermbruk og foreslått å bruke lydbok som alternativ 
under spising på AKS. 

Neste FAU-møter 

Dato for kommende FAU-møter ble ikke tatt opp, men listes her for ordens skyld. Det er 
alltid på torsdag: 4. april, 2. mai og 6. juni.  
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Vedlegg 1.  Beskrivelse av arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppen Mat og Helse sine oppgaver: 

Arbeidsgruppe for Mat og Helse jobber med alle aspekter ved skolehverdagen som har med 

fysisk helse, inkludert ernæring og måltider, å gjøre. Aktuelle temaer kan være alt fra 

hygiene på toaletter, rutiner for håndvask, forebyggende og akutte tiltak mot smitte og 

allergier, tilrettelegging for gode måltider, utvalg av matvarer og matretter/meny som lages 

og serveres i (aktivitets)skolens regi til ernæringsrelaterte aktiviteter.  

Foresatte med engasjement for elevenes ernæring og læring om egen kropp og god helse 

oppfordres til å involvere seg i denne arbeidsgruppen. I første omgang vil det være viktig at 

alle foresatte ved skolen får vite om arbeidsgruppen og enkelt kan ta behov, ønsker og 

bekymringer videre til arbeidsgruppens representant. 

 

Nærmiljøgruppa sine oppgaver: 

Nærmiljøgruppa skal være et bindeledd mellom skole, foreldre og nærmiljøet. Grunntanken 

er "skolen i nærmiljøet, nærmiljøet i skolen". Eksempler: 

- Representert i EU-prosjektet PACT, som Nordpolen og bydel Sagene er partnere i 

- Representert i styringsgruppa for Leksehjelpen, et samarbeid mellom bydel, skole, 

frivillige og foreldre 

Gruppa er løselig organisert, med mange foreldre som stiller på leksehjelp og på 

nærmiljøaktiviteter av ulike slag. Gruppa er lett å tromme sammen til innsats, f.eks når det 

har vært aktivitetsdager på Haarklous plass. Samarbeidet med foreldre, bydel og skole over 

år har bidratt til å skape bredere kontaktflate og økt tillit mellom foreldre og skole. 

Nå skal vi prøve å sparke liv i Nærmiljøpatruljen igjen (en natteravn-variant, lokalmiljø-

basert), den var aktiv for noen år siden. 

Kontaktperson: Una Husveg 

Vedlegg 2 – Tilbud ved aktivitetshuset i Torshovdalen 

Onsdag 13.30-16.30:  Etter skoletid for  5.-7. trinn 

Torsdag 13.30-16.30:  Etter skoletid for 5.-7.trinn 

Torsdag  16.30/17.00-20.00: Mellomklubben for 7.-8. trinn (da åpner også garasjen for mekke-

virksomhet) 

Fredag    18.00-22.00:  Torshovklubben for aldersgruppen 13-17 

Det er også en kveld i uka med mekkeverksted kl 17.00-20.00. 

Lørdag og søndag ca 12.00-16.00 er det kafe med pizzeria, drevet av bydelsungdom. 

Det kommer snart brosjyre som vil bli lagt ut på Facebook og i papirversjon 

 


