
Referat fra FAU-møte 7. mai 2020 

Sted og tid: virtuelt møte, 7. mai 2020 kl. 19.00 – 20.25 

Tilstede: 

 A B C / D 

1. trinn  Hedvig Liv 

2. trinn Oddny Sabah Stian 

3. trinn Jon Christian  

4. trinn Ann-Cathrin  Lena 

5. trinn Jan Tonje Håvard 

6. trinn Aage Lisbeth  

7. trinn Christine Katrine Siri 

8. trinn Karen Karoline  

9. trinn Bente Torkild  

10. trinn    

Forfall: Anna (1A), Kathrine (3C) 

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

Møteleder: Tonje 

Referent: Aage 

Sak 1 – Åpent kvarter for foresatte 

Ingen saker 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 3 – Merknader til referat fra FAU-møte 2. april 2020 

Ingen kommentarer. 

Sak 4 – Informasjon fra skoleledelsen 

Oppstart av vanlig skole 

Myndighetene informerte om at skoler kan åpnes for alle trinn kun en liten time før FAU-

møtet startet. Rektor hadde derfor ikke hatt mange minuttene til å forberede seg til møtet, 

men bekreftet at Nordpolen åpner for alle trinn førstkommende uke. Det vil bli ulike 

prosedyrer for trinnene og 10. trinn prioriteres først, samtidig som målet er at alle skal være 

tilbake på skolen innen onsdag 13. mai. Skolen venter også på avklaring fra 

Utdanningsetaten på om det er spesifikke føringer som må følges. Det er også kommet 
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reviderte smitteveiledere som skolen må forholde seg til. Rektor vil sende informasjon til alle 

foresatte om kort tid med nødvendig informasjon om skoleåpningen. 

Oppstart for 1.-4. trinn har gått overraskende bra, og det har vært hyggelig å få elevene 

tilbake på skolen. Ingen foreldre har holdt barna sine hjemme. Elevene har vært delt inn i 

mindre grupper, og det har derfor vært behov for mange rom til undervisning. Nå som alle 

trinn kommer tilbake til skolen, og elevene skal deles i grupper, vil skolen ha for få rom til at 

alle kan være tilstede samtidig. Dette blir en kabal som må løses, og skolen vil ta i bruk det 

som er av tilgjengelige rom. 

Rektor ba FAU om tilbakemelding på oppstarten for 1.-4. trinn og FAU bekreftet at det har 

gått veldig bra.  

Hjemmeskole 

Rektor informerte også om erfaringer med hjemmeskole. Innspill fra foreldre viser at mange 

mener det fungerer svært bra, mens andre opplever det som vanskelig. Det er ulike behov i 

forskjellige hjem. Skolen prøver å hjelpe til med å få til en så normal skoledag som mulig. 

17. mai 

Det er fremdeles begrensninger på hvor store grupper som kan møtes, og derfor blir det ikke 

noe større arrangement på skolen på 17. mai. 

1.-4. trinn vil få en feiring på skolen 15. mai hvor korpset spiller og 17.mai-komiteen 

arrangerer leker. Det blir premier og is til alle. Skolegården pyntes og alle oppfordres til å ta 

på finklær. 

På 17. mai blir det flaggheising på skolen med Torshov janitsjar som spiller, uten publikum. 

Dette vil bli strømmet over internett. Det vil bli en hilsen fra rektor, tale ved elevrådet og 

presentasjon av spennende innslag som alle klasser har laget. 

Klokken 13.00 synges nasjonalsangen over alt, fra balkonger og i bakgårder. Korpset vil spille, 

men det er hemmelig hvor de vil være for å unngå at store folkemengder samles. 

Andre saker 

Oslo kommune setter vanligvis opp en skolebehovsplan annethvert år. Dette skulle kommet 

nå, men er utsatt til neste år. 

8. trinn har hatt virtuelt foreldremøte, og dette fungerte meget bra. 

Vanligvis er avslutninger for 7. og 10. trinn og førskoledag viktige arrangementer på denne 

tiden av året. Siden det er begrensinger på hvor mange som kan samles, er det høyst 

usikkert om avslutningsfester kan gjennomføres. Skolen vurderer hva som er mulig å få til. 

Her må det tenkes alternativt, og skolen tar gjerne imot innspill. 

Oppsummering 

Rektor takker for tålmodige foreldre i en krevende tid. FAU-leder berømmer skolen og 

lærerne for solid innsats. 
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Rektor påpeker at selv om skolen nå åpner for alle er det viktig å huske smittevernregler: 

- Vask hender før du kommer på skolen. 

- Hold avstand 

- Bli hjemme hvis du er syk eller har luftveissymptomer. 

Sak 5 – Erfaringer med hjemmeskole og oppstart av vanlig skole 

FAU fortsatte diskusjonen om hjemmeskole og oppstart av vanlig skole etter at rektor hadde 

forlatt møtet. 

Meningene om hjemmeskolen er delte. Mange foreldre mener det har fungert svært bra, 

men det påpekes også fra flere foreldre at enkelte trinn har hatt for liten arbeidsmengde og 

for lette oppgaver og at det har blitt alt for korte skoledager. 

Det kom flere innspill som kan være nyttig læring å ta med seg videre både for foreldre og 

skolen: 

- Mange elever mener de lærer mer på hjemmeskole fordi de får mye bedre arbeidsro. 

- Elever som ofte blir forkjølte og syke på vanlig skole opplever at de holder seg mye 

friskere på hjemmeskolen. Dette viser hvor viktig det er at de som er litt syke holder 

seg hjemme for å unngå smitte.  

- Enkelte elever har følt seg ensomme på hjemmeskolen. 

- Mange mener det er kjedelig og vanskelig å forholde seg til alle smittevernsreglene. 

- Enkelte trinn har startet opp så sent som klokken 10. Da strekker skoledagen seg ut 

over ettermiddagen, og mange har dermed gått glipp av fritidsaktiviteter. Dette har 

vært uheldig, siden de få fritidsaktiviteter som har vært åpne har vært et viktig 

lyspunkt for mange. 

- Skolen handler om mer enn faglig læring, og elevene har gått glipp av mange viktige 

sosiale aspekter nå som de har vært hjemme i mange uker. 

Fra FAU-kom det spørsmål om hvordan tilpasset undervisning og spesialundervisning vil 

håndteres nå som vanlig skole startes opp igjen. FAU-leder tar opp dette med rektor i 

etterkant av FAU-møtet.  

Sommerskolen er avlyst og FAU håper det kan være mulig med et alternativt opplegg. Det 

kan fort bli åtte lange uker i sommer for mange barn, siden mange aktiviteter er avlyst. FAU 

har full forståelse for at lærere skal ha ferie, men det ville vært bra dersom det var mulig at 

lærere som hadde meldt seg til sommerskolen kunne satt opp noen alternative aktiviteter de 

ukene det vanligvis er sommerskole.  

Sak 6 – 17. mai 

FAU er godt fornøyd med at de minste barna får et tilbud om 17. maifeiring på skolen. 

Skolekorpset har økonomiske utfordringer nå som det ikke blir noen vanlig 17.mai og 

inntektskilder dermed faller bort. Korpset tar betalingsoppdrag på 17. mai og kan bookes til 

for eksempel å spille i bakgårder. 
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Sak 7 – Nordpolen skoles identitet 

FAU har en egen arbeidsgruppe som jobber med forslag til aktiviteter som kan bidra til å 

skape en positiv identitet for Nordpolen skole.  

Arbeidet er i sluttfasen og det foreligger en veileder med konkrete forslag til aktiviteter som 

kan gjennomføres på hvert enkelt trinn. Dette er ment som et verktøy for klassekontakter, 

og hensikten er å gjøre det enklere for klassekontakter å legge til rette for gode aktiviteter i 

sine klasser. 

FAU foreslår en liten justering i hvilke oppgaver som skal legges til klassekontakter og hvilke 

oppgaver som bør ivaretas av FAU-representanter.  Klassekontaktene skal ha fokus på det 

sosiale miljøet i klassen, mens FAU-representantene skal være klassens kontaktpunkt mot 

skolen. 

FAU foreslå at det også legges inn et avsnitt om gratisprinsippet i veilederen slik at alle 

klassekontakter får god informasjon om at klasseaktiviteter som igangsettes av foreldre må 

være gratis for alle. 

FAU er svært godt fornøyd med arbeidsgruppen innsats og takker de som har bidratt for 

solid innsats. 

Veilederen vil være klar til bruk når neste skoleår starter til høsten. 

Sak 8 – Høring om ny opplæringslov 

Det foreligger et forslag til ny opplæringslov som nå er ute på høring. Et kontroversielt punkt 

er at det nå foreslås at FAU ikke skal være lovpålagt, men at hver enkelt skole selv skal 

bestemme hvordan samarbeid med foreldre skal organiseres. 

For Nordpolen vil dette sannsynligvis ikke ha noe å bety. FAU fungerer veldig bra på 

Nordpolen, spesielt siden rektor på en svært god måte prioriterer dialog med 

foreldregruppen gjennom FAU. Nordpolen vil mest sannsynlig fortsette med FAU enten det 

er lovpålagt eller frivillig. 

I prosessen med å utarbeide ny opplæringslov kan en høringsuttalelse fra Nordpolen FAU 

være nyttig. Tonje, Liv og Karen ser nærmere på dette og legger frem et forenklet forslag på 

neste FAU-møte. 

Sak 9 – Neste FAU-møte 4. juni 

Neste FAU-møte er 4. juni. Til dette møtet inviteres også neste skoleårs FAU-representanter 

siden det skal velges nytt FAU-styre. Det skal velges fire styrerepresentanter; leder, 

nestleder, kasserer og sekretær.  

Alle sittende FAU-representanter må melde inn til Aage hvem som blir klassens FAU-

representant neste skoleår. 
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Tonje oppfordre alle som kan være interessert i å sitte i styret til å ta kontakt dersom de har 

spørsmål.  

Sak 10 – Eventuelt 

Det ble spurt om hvor stort behov det er for foreldredeltagelse på arrangementet på skolen 

15. mai. Tonje tar dette opp med 17. maikomiteen. 

 

Vedlegg 1: Liste med FAU-representanter for skoleåret 2019-2020 

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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