
Referat fra FAU-møte 6. februar 2020, kl. 19:00 – 20:45 

Sted: Nordpolen skole, personalrommet 

Tilstede: 

 A B C / D 

1. trinn Ellen Hedvig Liv 

2. trinn  Sabah Stian 

3. trinn Aina  Kathrine 

4. trinn Ann-Catrin Ellen Lena 

5. trinn Jan Tonje Håvard 

6. trinn Aage   

7. trinn Christine   

8. trinn Karen   

9. trinn Sonja Torkild  

10. trinn  Guro  

Forfall: Oddny (2A), Elin (5A), Siri (7D), Karoline (8B), Bente (9A) 

Fra skolens ledelse deltok Silje (rektor) på sak 1-5. 

Møteleder: Tonje 

Referent: Aage 

Sak 1 – Åpent kvarter for foresatte 

Det var ingen foresatte som møtte opp til åpent kvarter, men flere saker har blitt spilt inn i 

forkant av møtet.  

Foresatte kan spille inn saker til FAU via mailadressen nordpolenfau@gmail.com. 

Aktivitetshuset i Torshovdalen 

5. trinn har hatt et svært vellykket arrangement i Aktivitetshuset i Torshovdalen og vil med 

dette tipse andre klasser og trinn om at aktivitetshuset er et glimrende sted for sosiale 

arrangement. 

Geitmyra skolehage 

Nordpolen skole oppfordres til å søke om å få en egen parsell i skolehagen på Geitmyra. 

Dette kan brukes både i undervisningen, som AKS-kurs og til klasseturer.  

Rektor takket for fint innspill og vil vurdere dette nøye. FAU er positive til forslaget. 

mailto:nordpolenfau@gmail.com
mailto:nordpolenfau@gmail.com
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iPad og bruk av skjerm 

Det var flere som hadde spilt inn ulike tema knyttet til iPad og bruk av skjerm.  

Et innspill går på skolens retningslinjer for bruk av iPad. FAU har behandlet dette tidligere, og 

det henvises til referat fra FAU-møte 10. oktober 2019, sak 6, (link). Skolen har også 

utarbeidet et skriv med generelle regler for bruk av læringsverktøy, (link). 

Foresatte spør også om rutiner for skjermbruk under spising. Dette har blitt behandlet på 

flere tidligere FAU-møter. Rektor påpeker at skjermbruk under spising skal begrenses, bør ha 

faglig innhold (f.eks. NRK Super) hvis det blir brukt, og at barna skal få godt med tid til spising 

uten skjerm. Foresatte som ser utfordringer knyttet til spising og skjermbruk kan ta det opp 

med klasselærer eller kontaktperson på AKS.  

Det har blitt spilt inn at apper som brukes på elevenes iPader fremstår som kommersielt 

innhold og reklame. Minecraft Education ble tatt frem som et eksempel. Ifølge 

opplæringsloven skal ikke barn utsettes for reklame og kommersielt innhold i 

undervisningen.  

Rektor svarer at Minecraft Education er innkjøpt av Oslo kommune til bruk i alle skoler, og at 

det er vurdert som læringsverktøy sentralt. Nordpolen skole er imidlertid opptatt av at det 

ikke skal være reklame. I veiledningen fra Utdanningsdirektoratet drøftes det hva som er 

greit og her påpekes at skoler skal være reklamebevisste, men at det er umulig å unngå all 

reklame. 

FAU mener skolen i størst mulig grad bør unngå reklame og kommersielt innhold, men har 

forståelse for at det er umulig å unngå alt. 

FAU har også fått en henvendelse om skolen kan begrense hva elevene kan søke opp på 

internett på iPadene sine. Rektor svarer at her er ekspertisen uenig. Enkelte fagmiljø mener 

det ikke skal være filter fordi elevene må øves opp i nettvett. Utdanningsetaten jobber 

imidlertid med saken, men dette er krevende. Utviklingen går fort, og søkefiltere er ofte 

utdatert like etter de kommer.  

Det kom innspill om at Sinsen har et "barnefilter" og rektor har vært i kontakt med Sinsen 

skole som informerer om at de har blokkert noen nettsider. Nordpolen har fått oversikt over 

hvilke sider det gjelder og har blokkert de samme sidene.  

Driftsstyret 

På forrige driftsstyre ble det valgt foreldrerepresentanter til skolens driftsstyre. Etter valget 

har FAU-styret mottatt én kritisk kommentarer på gjennomføringen av valget. Kommentaren 

går på at kandidater som stilte til valg og ikke sitter i FAU ikke var invitert til møtet. FAU tar 

dette til seg og vil ved neste valg innføre en prosedyre for å melde fra i god tid til de 

foresatte når driftstyrerepresentanter skal velges, slik at de som er interessert kan stille på 

FAU-møte hvor representanter skal velges. FAU påpeker at tidligere har det vært normen at 

foreldrerepresentanter har blitt valgt til driftsstyret fra de som sitter i FAU. 

https://nordpolen.osloskolen.no/siteassets/ulike-dokumenter-til-nettsiden/referat-fau-mote-2019-10-10-nop.pdf
https://nordpolen.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/laringsbrett-i-undervisningen/
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Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 3 – Merknader til referat fra FAU-møte 5. desember 2019 

Det var en kommentar til referatet. Vedlegget til saken om trafikk manglet kreditering av Jeff 

Forbes som hadde utarbeidet dette glimrende saksdokumentet. 

Sak 4 – Foreldremøter februar 2020 

På kommende foreldremøter skal det velges FAU-representanter for skoleåret 2020-2021.  

Enkelte trinn har allerede hatt foreldremøter, og noen klasser har valgt FAU-representanter, 

mens andre ikke har gjort det. De klasser som ikke har hatt valg må senest gjøre dette på 

foreldremøte til høsten, men FAU oppfordrer til at dette gjøres per e-post slik at nytt FAU 

kan være klart allerede fra oppstart av nytt skoleår. 1. og 8. trinn har uansett valg om 

høsten. 

På foreldremøter bør det alltid være informasjon om FAU, og rektor oppfordres til å passe på 

at dette blir ivaretatt når agenda til foreldremøter settes opp. 

Det ble satt frem et forslag om at det på foreldremøter i 8. trinn velges FAU-representanter 

og klassekontakter for alle tre årene på ungdomstrinnet. FAU så både fordeler og ulemper 

med dette. FAU kommer tilbake til dette på et senere møte. 

Sak 5 – Informasjon fra skoleledelsen 

Rektor informerte om aktuelle saker. 

Skoleball 

Det har vært skoleball på 10. trinn og dette var svært vellykket uten hverken bråk eller tull.  

Foreldre fra både 9. og 10. trinn hjalp til. Det er viktig å ha med foreldre fra 9. trinn for å 

sikre kontinuitet. FAU har tidligere avklart at 9.trinnsforeldre kan være vakt.   

Det påpekes at bruktmarked for klær er noe man kan tenke på til neste skoleår for å holde 

kostnader til festantrekk nede. 

Videregående skole 

Frist for å søke videregående skole er 1. mars og dette er selvfølgelig et viktig tema på 10. 

trinn.  
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Skoletur for 10. trinn 

Retningslinjer for skoletur på 10. trinn er under utarbeidelse. Retningslinjene skal behandles 

på driftsstyremøte i mars, og utkast til retningslinjer sendes til FAU-representantene for 

innspill. 

Retningslinjene bygger på andre skolers erfaring og beskriver oppgaver for foreldre og 

lærere, samt ordensreglement, men sier ikke noe konkret om hva reisemålet skal være. 

Årets 10. trinn kom seg ikke på tur. De la lista for høyt i utgangspunktet med Berlin, men 

mest på grunn av manglende engasjement blant foreldre. 

Fokus på skolen nå 

Det er tid for leseuke og engasjementet hos elevene er jevnt over veldig høyt. 

Ny runde med trivselsledere starter nå. 

Det er tid for foreldremøter. På 5. trinn benyttet vi oss av dialogspillet hvor foreldrene 

snakker sammen på tvers av klassene. Dette ga god fokus på foreldremedvirkning og kan 

være nyttig læring i hvordan man skal forholde seg til andre foreldre. 

Elevrådet har hatt besøk fra FAUs identitetsgruppe. Elevrådet ga mange gode innspill. Skolen 

vil også gi innspill om kort tid, og rektor poengterte at gruppen har gjort veldig bra arbeid. 

Innskriving til neste skoleår er unnagjort, og det er 72 barn på lista over nye førsteklassinger 

til høsten. Skolen har 80 ledige plasser, og har altså plass til alle. Skolen vil ha plass til alle i 

nærområdet de nærmeste år, basert på fødselstall. 

Skolen har lyst ut nye stillinger til høsten, og det har kommet mange søknader.  

Husk at 27. mars er planleggingsdag og 14. april (3. påskedag) er skoledag. 

Ny fagplan 

Ny fagplan står for døren og dette vil bety store forandringer for skolene. Det blir innført et 

nytt kompetansebegrep. Livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling skal inn i alle fag 

og det blir mer tverrfaglighet. Elevene skal kunne bruke det de lærer i både kjente og 

ukjente omgivelser. Lærerne er veldig motivert for endringene som blir en stor jobb. 

Skoleundersøkelser  

Foreldreundersøkelse på AKS er gjennomført, men resultatene er ikke ferdig analysert. 

Foreldreundersøkelse kommer i mars. 

Elevundersøkelsen for 5-10 trinn er gjennomført og det jobbes med å analysere svarene. 

Foreløpige analyser viser at tall for mobbing er på vei ned. 5.2 prosent av elevene 

rapporterer at de blir krenket, hvilket er en halvering siden 2015?. Dette viser at skolens 

tiltak gir resultater. 
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Oslohjelpen 

Oslohjelpen avdeling Sagene er nylig etablert. Dette er et tilbud til familier med barn i 

alderen 0-18 år. Her er det mulig å ta kontakt med skolen eller helsesykepleierne for alle 

typer problemer.  

Ruskontakt 

Sagene bydel har fått ruskontakt som har besøkt klasser og foreldremøter på 

ungdomstrinnet. 

Sak 6 – Nordpolen skoles identitet 

FAU har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal komme med forslag til aktiviteter som kan 

bidra til å skape en positiv identitet for Nordpolen skole.  

Målet er å få til gode tradisjoner og aktiviteter på hvert trinn. Det vil bli laget en liste med 

forslag til aktiviteter som klassekontakter kan bruke for å skape godt miljø i klassene. 

Et foreløpig arbeidsdokument er presentert for elevrådet som har gitt nyttige 

tilbakemeldinger. Skolen vil gi sine innspill om kort tid. Arbeidet fullføres snart og alle 

foreldre vil da bli grundig informert. 

Sak 7 – 17. mai 

17.maikomiteen har hatt oppstartsmøte og Anja Gjærum er valgt til leder. 

Komiteen ber FAU om kr 200 for å kjøpe bankterminal. FAU godkjenner og ber komiteen 

kjøpe inn to.  

17.maikomiteen foreslår å redusere bongprisen fra kr 15 til kr 10 for å gjøre 17-maifesten 

billigst mulig for alle barn og foresatte. FAU har imidlertid noen økonomiske forpliktelser, og 

siden 17. mai er eneste inntektskilde vil marginene bli for små hvis prisen på bonger 

reduseres. FAU beslutter å opprettholde prisen på bonger på kr 15. 

Loddsalget på 17. mai settes ut til 8. trinn. Det er fast tradisjon. 17.maikomiteen trenger 

tilbakemelding fra 8. trinn på hvordan loddsalget vil bli organisert. Det blir lynlodd og 

lykkehjul som i fjor. 

Sak 8 – Orientering om status for FAUs arbeidsgrupper 

FAUs arbeidsgrupper er listet opp nedenfor. 

Identitetsgruppa  

Kontaktperson: Kathrine Holden, kathrine_holden@hotmail.com, og Tonje Misund-Asphaug, 

tomias@gmail.com. se sak 6 for status. 

mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:tomias@gmail.com
mailto:tomias@gmail.com
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Foreldre i skolegården 

Gruppens medlemmer har som intensjon å være tilstede i skolegården på fritiden iblant. 

Målsetningen er at dette skal bidra til å gjøre skolegården trygg for alle barn. 

Foreldre oppfordre til å melde seg til kontaktperson Aage Stangeland, 

aagesin1971@gmail.com.  

Trafikkgruppa 

Kontaktperson: Liv Kaasen, liv.kaasen@gmail.com.  

Det har vært en god artikkel i  Sagene Avis om skolevei, og gruppen er Invitert til bydelsutvalgmøte 

neste uke for å presentere utfordringene knyttet til skoleveien ved Nordpolen skole.  

AKS, mat og helse 

Målet er å skape et god miljø på AKS, samt å fremme gode rutiner for mat og helse gjennom 

dialog med skolen. Kontaktperson: Severin Zinocker, severin.zinocker@gmail.com. Ingen 

saker siden forrige møte. 

Nærmiljøgruppa 

Formålet er å sørge for et godt nærmiljø. Kontaktperson: Una Husveg, 

arubahusveg@hotmail.com 

Temamøtegruppa 

Kontaktperson: Torkild Eriksen, torkild.eriksen123@gmail.com.  

Det blir temamøte om barn og nettbruk med Elisabeth Staksrud som foredragsholder. Dato 

er etter FAU-møtet bestemt til 24. mars kl 18.30 på torget. 

Elisabeth jobber profesjonelt med dette og er en dyktig formidler. Dette er absolutt verd å få 

med seg. 

Aage og Stian hjelper til med å sette på plass stoler og bord. Salg gis til 8. og 9. trinn.   

17.maikomiteen 

Se sak 7. 

Sak 9 – Oslo kommunale Foreldreutvalg (KFU) 

KFU har årsmøte 2. april. Det ville vært fint om Nordpolen var representert, men foreløpig 

har ingen fra FAU meldt seg. Link til KFU. 

mailto:aagesin1971@gmail.com
mailto:aagesin1971@gmail.com
mailto:liv.kaasen@gmail.com
mailto:liv.kaasen@gmail.com
mailto:severin.zinocker@gmail.com
mailto:severin.zinocker@gmail.com
mailto:arubahusveg@hotmail.com
mailto:arubahusveg@hotmail.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
mailto:torkild.eriksen123@gmail.com
https://oslokfu.no/arsmote-2020/
https://oslokfu.no/arsmote-2020/
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Sak 10 – Eventuelt 

Stortinget 

Mathilde Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant for Oslo Høyre) og Silje Lutro (Høyres fraksjonsleder 

i Kultur- og Utdanningsutvalget i Oslo bystyre) inviterer FAU fra flere Oslo-skoler til møte i Stortinget 

3. mars kl 17.30-19.30. Hensikten er å få innspill på hva som bør gjøres i Osloskolen og i 

lokalsamfunnet for å forebygge ungdomskriminalitet. 

Ellen Engfeldt deltar. Andre fra FAU som ønsker å delta melder inn dette til 

nordpolenfau@gmail.com. 

Varm og trygg ungdomskole.  

Oslo kommune kjører et prosjekt som heter Varm og trygg ungdomsskole. Prosjektet har en 

ramme på 16 millioner kroner. Målet er bedre mestring og at flere skal fullføre og bestå. 

Nordpolen er med på dette løpet og ønsker å høre foreldrestemmen på møte neste uke. 

Karen deltar. 

 

Møtedatoer frem til sommeren: 2. april, 7. mai, 4. juni 

  

mailto:nordpolenfau@gmail.com
mailto:nordpolenfau@gmail.com
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Vedlegg 1: Liste med FAU-representanter 

Klasse  FAU-repr 2019-2020 epost   

1A Anna Björnerhag annabjornerhag@gmail.com 

1B Hedvig Øberg hedvig.hedvig.hedvig@gmail.com 

1C Liv Oxaal Kaasen liv.kaasen@gmail.com 

2A Oddny Bjelkerøy Hitland  Oddnyhitland@hotmail.com 

2B Sabah Elmiri elmiri78@gmail.com 

2C Stian Jacobsen  Stian.jacobsen@telenor.com 

3A Jon Li jon.li.oslo@gmail.com 

3B Christian Lien christian.lien007@gmail.com 

3C Kathrine Holden kathrine_holden@hotmail.com 

4A Ann-Chatrin Vikbjer  wikbjer@hotmail.com 

4B Ellen Engfeldt ellen@engfeldt.net 

4C Lena nale_petersson@hotmail.com 

5A Elin Gjermundsen elin.gjermundsen@gmail.com 

5B Tonje Misund-Asphaug tomias@gmail.com 

5C Håvard Gjelseth  hgjelseth@gmail.com 

6A Aage Stangeland aagesin1971@gmail.com 

6B Lisbeth Straume  lis@forskningsradet.no 

6C Kjersti Ulstein  kulstein@gmail.com 

7A Christine Friestad UXFRIC@ous-hf.no 

7B Katrine Kristiansen  kat-kri2@online.no 

7D Siri Henriksen sirihen@hotmail.com 

8A Karen Mæle karen@harmaele.no  

8B Karoline Nilsen nilsen.karoline@gmail.com 

9A Bente Bjørndalen        bente.kristine@gmail.com 

9B Torkild Eriksen             torkild.eriksen123@gmail.com 

10A Per Magnus Hatlehol  per_magnush@hotmail.com 

10B Kjartan kjartak@gmail.com 
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