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Referat fra FAU-møte 5. desember 2019, kl. 19:00 – 20:10 

Sted: Nordpolen skole, personalrommet 

Tilstede: 

 A B C / D 

1. trinn Anna  Julia Anette 

2. trinn Oddny Sabah Stian 

3. trinn Jon Christian Kathrine 

4. trinn  Maximiliano Lena 

5. trinn Elin Tonje  

6. trinn Aage Lisbeth Kathrine 

7. trinn  Katrine Siri 

8. trinn Karen Jessica  

9. trinn Bente Torkild  

10. trinn Per Magnus Guro  

Forfall: Hedvig (1B), Ann-Cathrin (4A), Håvard (5C), Christine (7A). 

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

Møteleder: Tonje 

Referent: Aage 

Sak 1 – Åpent kvarter for foresatte 

Foresatte kan stille på FAU-møter og ta opp saker som berører alle på skolen. Foresatte kan 

også melde inn saker til nordpolenfau@gmail.com eller til klassens FAU-representant (se 

oversikt i slutten av møtereferatet). 

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

forkant av møtet.  

Språkbruk 

Det forekommer dårlig språkbruk i skolegården i friminutter. Rektor påpeker at skolen 

jobber kontinuerlig med språkbruk. Skolen tar spesielt tak i dette dersom det er større saker 

som oppstår. 

Aking gir ødelagte klær 

Akebrett i skoletiden er ikke lov og dermed aker mange uten akebrett med det resultat at 

det blir hull i klærne. Skolegården er som den er, og det er lite skolen kan gjøre med 

underlaget i skolegården. Akebrett er ikke lov da det gir høy fart og stor risiko for kollisjoner 

og større skader. Fra skolens side handler det om å gjøre det som er nødvendig for å unngå 

skader. 

mailto:nordpolenfau@gmail.com
mailto:nordpolenfau@gmail.com
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Helsesøsters tilgjengelighet 

Barn har opplevd at helsesøster ikke er tilgjengelig i storefri. Rektor påpeker at helsesøster i 

stor grad er tilgjengelig i friminutt, men vil ta en prat med helsesøster om dette. FAU 

etterlyser en oversikt på helsesøster dør om når hun er tilgjengelig. 

Et ønske om skolepatrulje er spilt inn og dette ble tatt opp under sak 9. 

Skolegården på fritiden 

Hasjrøyking og kjøp og salg av narkotika forekommer innimellom i skolegården på kvelds- og 

helgetid. Ved ett tilfelle skal også elever ha blitt truet i skolegården på fritiden av gutter i 18-

årsalderen. 

Det er uheldig med slike situasjoner og FAU vil jobbe med å bedre situasjonen. Dette er tatt 

opp i sak 7. 

Rektor informerte om at narkotikasalg var et større problem for noen år siden. Skolen har 

jobbet tett med bydelen, politiet og FAU. Det er også kameraovervåking og tilsynsvakt som 

er tilstede frem til kl 21. Alt dette har gjort situasjonen bedre, men det forekommer 

fremdeles uønskede situasjoner. Rektor påpeker at en aksjon med voksne i skolegården er 

viktig. 

Skolen har også dialog med SaLTo (samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo 

politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge). Representanter 

fra SaLTo er innom skolegården ukentlig.  

Foresatte som ser uønskede situasjoner i skolegården på kvelds- og helgetid oppfordres til å 

ringe politiet. 

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

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

Det var ingen kommentarer til referatet. 

Sak 4 – Informasjon fra skoleledelsen 

Rektor informerte om aktuelle saker. 

Strategisk plan 

Skoleledelsen er inne i en hektisk periode der det jobbes med budsjett og strategisk plan. To 
sentrale element i skolens strategiske plan er: 

- alle elver skal få både grunnleggende kompetanse og dybdekompetanse, og 

- det skal være et trygt og godt læringsmiljø. 
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Strategisk plan skal også inneholde områder med spesielt fokus, og skolen trekker her frem 
at følgende skal prioriteres: 

- Elevmiljø, inkludert språkbruk og hvordan man skal oppføre seg mot hverandre. 

- Ny fagplan kommer. Det er mange nye elementer i den nye fagplanen og det må 

settes av godt med tid for å implementere alt på en god måte. 

- Læringsteknologi får stadig større plass i undervisningen. 

- AKS vil være en prioritet, og nye tiltak vil være avhengig av hva som kommer ut av 

foreldreundersøkelsen som nettopp er gjennomført. 

Rektor ber FAU om innspill til strategisk plan og det kom innspill om følgende: 

- Inkludere en strategisk tenkning rundt lekser med fokus på hva som er riktig mengde 

og innhold. 

- Inkludere pågående arbeid om skolens identitet (se sak 8). 

- Fokus på samarbeid mellom skole og foresatte. 

Rektor kommenterte innspillet om lekser. Det er viktig å ha fokus på nytteverdien av lekser. 

Dersom det gis riktige lekser vil det har god effekt. Når det gjelder mengde lekse gir 

forskningen varierende svar og pendelen svinger her hyppig mellom lite og mye lekser.  

Driftsstyret 

Rektor informerte også om driftsstyret som er skolen øverste ledende organ. Driftsstyret har 
en viktig kontrollfunksjon og behandler skolens planer og budsjett. Driftsstyret har følgende 
sammensetning 

- Tre politiske representanter fra bydelen 

- To representanter fra skolens ansatte 

- To foreldrerepresentanter 

- En fra elevrådet 

Sosiale medier 

Det har vært en alvorlig situasjon på sosiale medier. En mann i 30-årene kontakter jenter på 

ungdomstrinnet og ber om posisjonen deres og vil også vippse penger i bytte mot 

nakenbilder. Saken har vært diskutert i klassene på de eldste trinnene og skolen har også 

sendt informasjon til foresatte på ungdomstrinn og mellomtrinn.  

Det er viktig å hjelpe elevene med sosiale medier, og skolen jobber kontinuerlig med dette. 

Andre saker 

Prøveeksamen er gjennomført. Det gikk bra, men enkelte teknisk utfordringer er avdekket, 

og dette er viktig læring til eksamen. 

Trivselsledere er på plass og ordningen fungerer bedre enn noen gang. 

Det er mye juleforberedelser på skolen, inkludert julebakst, julefrokoster og forestillinger.  

Et svært vellykket julemarked ble nylig arrangert av 8. og 9. trinn. Dette har nå blitt en 

tradisjon. Inntekten går til skoletur på 10. trinn neste år. 
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Sak 5 – Valg av to foreldrerepresentanter til Driftsstyret 

Flere kandidater stilte til valg, og det var kandidater både fra FAU og også kandidater som 

ikke sitter i FAU. 

I forkant av valget ble det spilt inn at det vil lette kommunikasjonen mellom FAU og 

Driftsstyret dersom foreldrerepresentantene i Driftsstyret også sitter i FAU. 

Etter en kort diskusjon ble det klart at av kandidatene fra FAU var det to som ønsket å stille 

til valg som fast medlem til driftsstyret, mens to ønsket en rolle som vara. 

Det ble fremmet et forslag om å velge de fire kandidatene fra FAU, med to som faste 

medlemmer og to som vara, og dette forslaget ble enstemmig støttet ved akklamasjon. 

Valgte foreldrerepresentanter til Driftsstyret er: 

- Tonje Misund-Asphaug, fast medlem 

- Lisbeth Straume, fast medlem 

- Siri Henriksen, 1. vara 

- Per Magnus Hatlehol, 2. vara 

De valgte representantene vil sitte i Driftsstyret i to år. 

Sak 6 – 17. maikomiteen 

17. maikomiteen består av: 

- Pål Morten Grande (3b) 

- Therese Gulli Solbjørg (3c),  

- Guro Brændeland (4a)  

- Eva Oddrun Jacobsen (4a) 

- Hege Brattli (4b)  

- Anja Gjærum (4c) 

- Atle Vårhus (4c).  

3A har foreløpig ikke meldt inn sin representant til 17. maikomiteen. Klasse 3A må få dette 

på plass snarest.  

Kathrine vill kalle inn 17.maikomiteen til møte på nyåret. 

Sak 7 – Trygg skolegård på fritiden 

FAU ønsker å bidra til at skolegården kan være en trygg lekeplass på fritiden. Dette kan 

oppnås ved at foresatte jevnlig er tilstede i skolegården på fritiden. FAU har opprettet en 

egen arbeidsgruppe for dette formålet, og meningen er at gruppens medlemmer skal han en 

intensjon, men ingen forpliktelser, om å ta en tur innom skolegården iblant. Foreløpig har 
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arbeidsgruppen kun tre medlemmer, og alle FAU-representanter oppfordres til å rekruttere 

minst en fra hver klasse til å delta i arbeidsgruppen. 

Dersom gruppen får mange medlemmer kan dette bidra til at foresatte er så pass ofte 

tilstede i skolegården at både narkotikasalg og andre skremmende opplevelser ikke vil 

forekomme.  

Sak 8 – 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. Et første utkast ble presentert på 

møte, og dette dokumentet er i etterkant av møtet sendt til alle FAU-representanter som 

oppfordres til å sende innspill til kathrine_holden@hotmail.com. 

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. 

Etter hvert som arbeidet kommer lenger vil det bli presentert for både FAU, elevrådet og til 

slutt skoleledelsen slik at alle disse instansene kan gi innspill for arbeidet konkluderes. 

Sak 9 – Trygg skolevei 

Bydelen har bedt om innspill på hva som kan gjøres for å skape trygge skoleveier. FAUs 

trafikkgruppe ved Liv Kaasen har utarbeidet et særdeles utmerket innspill som er oversendt 

bydelen. Innspillet er vedlagt. 

FAU takker Liv for svært godt arbeid. 

Sak 10 – Kort orientering om status for andre arbeidsgrupper 

FAUs arbeidsgrupper er listet opp nedenfor. 

Identitetsgruppa  

Kontaktperson: Tonje Misund-Asphaug, tomias@gmail.com. se sak 8 for status. 

Foreldre i skolegården 

Se sak 7 for status. Foreldre oppfordre til å melde seg til kontaktperson Aage Stangeland, 

aagesin1971@gmail.com.  

Trafikkgruppa 

Kontaktperson: Liv Kaasen, liv.kaasen@gmail.com. Se ask 9 for status  

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  

mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:kathrine_holden@hotmail.com
mailto:tomias@gmail.com
mailto:tomias@gmail.com
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
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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, sansynligvis i mars 2020.  

17.maikomiteen 

Se sak 6. 

Sak 11 – Eventuelt 

Ingen saker. 

Møtedatoer 2020: 

6. Februar 

2. april 

7. mai 

4. juni 

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 

mailto:arubahusveg@hotmail.com
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Klasse  FAU-repr 2019-2020 epost   

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 

 

Vedlegg 2: 

FAUs innspill til bydelens høring om trygg skolevei, se egen fil. 
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