
Referat fra FAU møte Nordseter skole  

Onsdag 14. April 2021 kl. 17-18. 

Sted: Hjemme/ Teams 

Til stede: Per Morten Bergh (2.trinn), Sabrina Rykke (3.trinn), Hanne Sannes-Moe (4.trinn), Sigrun 
Aasland (5.trinn), Kathrine Ekeberg (6.trinn), Lars E Olsen (7.trinn), Kathrine Frenning (8.trinn), Hege 
Gunnufsen (9.trinn), Erik Conradi (10.trinn), Merete Samuelsen, Ingrid Indset og Tine L. Frøytvedt 
(Nordseter skole)  

 

 
1. Godkjenning av innkalling og referat. Se vedlegg 

Godkjent – enstemmig 

 

 
2. Orientering fra skolens ledelse 

Barnetrinnet. Alle skoleelever i Oslo på rødt nivå tom. 29.04.2021. Det har kommet en revidert 
smittevernveileder. Det er elevene på mellomtrinnet kommer til å merke størst endring som følge av 
denne. Kombinasjon av hjemmeskole og oppmøte på skolen for alle fra 5-10 trinn.  

1-4 trinn fortsetter som det har vært frem til nå. Det er allerede små grupper der. Hensynet til 
stabilitet og trygghet for disse barna gjør at skolen ikke ønsker å splitte disse elevene og sette inn 
vikarer, og gruppene er allerede tilstrekkelig små til at dagens opplegg fungerer.  

På 6. og 7. trinn deles klassene pga høyt elevantall. 5. trinn er i grenseland, og skolen vurderer å 
opprette en 4. gruppe for å kunne imøtekomme anbefalingen om 15 elever i kohorten. Det er 
presisert i smitte veilederen at avstand er viktigere jo eldre barna er.  

Dette ble det stilt spørsmål ved, da dette trinnet har hatt noen utfordringer som gjør at en ny 
oppdeling vil ha store konsekvenser for trivsel og trygghet for disse elevene. Det er stor bekymring i 
FAU om hvorvidt en ny deling nå vil være skadelig for elevgruppen. Det ble drøftet om veilederen gir 
rom for skjønn, og om mulighet for å søke om dispensasjon fra anbefalingen om grupper på 15 fra 
kommuneoverlegen. Foreldrene er kritiske til denne inndelingen, den påvirker skolehverdagen, men 
også hvem de kan omgås med på fritiden. Det har en stor sosial konsekvens. Sterk oppfordring fra 
FAU om å ikke dele opp 5.trinn. 

Ungdomstrinnet – Fortsetter med 15 elever i hver gruppe. Undervisningen er tilpasset og justert 
blant annet etter innspill fra 10-klasse møtet. Miljøteamet er på og følger opp utsatte elever på 
morgenen, og ringer dem og følger opp. De får litt tettere oppfølging. Støtte-lærere kommer inn med 
forsterket tilbud til de elevene som sliter.  

Heldagsprøvene vil bli gjennomført med 10-trinn fysisk til stede på skolen. Dette vil medføre noe 
ekstra hjemmeskole for de andre trinnene da det ikke er nok klasserom tilgjengelig. Elevene skal 
tilbake til fysisk oppmøte på skolen annenhver dag, men heldagsprøvene ødelegger systemet, så det 
vil komme justeringer. 

Språkfag: Det er ikke anledning til å ha språkfagene på tvers av kohortene, så disse timene gjøres 
som fjernundervisning. Elever fra samme kohort vil sitte i samme klasserom med digital undervisning 
i de ulike språkfagene med en lærer/vikar til stede i timen. I 10-trinn vil en vikar sitte i klasserommet, 
mens faglærere i språk sitter hjemme og har fjernundervisning. Denne formen for undervisning er 
gjort med innspill fra lærere.  



 

 

 
3. Erfaringsutveksling rundt oppfølging av elevene på rødt nivå 

FAU og skolen har hatt et møte med foreldre på 10 trinn. Innspillene på dette møtet har blitt brukt i 
planleggingen av undervisningen under vårsemesteret. Det kom også et innspill fra foreldre på 
8.trinn som har blitt besvart av skolen. Dette gjaldt oppfølging av elevene og fraværsføring.  

Det ble stilt spørsmål fra 8. trinn om egenevaluering i forkant av utviklingssamtalene ble er særlig 
hensiktsmessig når elevene ikke har tilgang til faglærer fysisk. Kanskje skolen kan vurdere en annen 
form for evaluering når elevene er på hjemmeskole.  

FAU presiserer at vi setter pris på hyppig informasjon og tilbakemeldinger fra skolen. Skolen forstår 
at informasjonsbehovet er stort. Mange etterlyser mer informasjon, samtidig som andre gir uttrykk 
for at viktige beskjeder kan glippe dersom skolen sender ut for mange meldinger. Det gjøres derfor 
hele tiden en avveining av hva som er tilstrekkelig informasjon. Det presiseres at skolens ledelse ikke 
får vite mer enn det som sies på pressekonferansene. Målrettet informasjon er likevel et ønske fra 
FAU. 

 

 

 
4. 17. mai.  

17-mai arrangementet vil bli tilsvarende det man gjorde i 2020.  

Det vil bli salg av «Nordseterkortet» og rebusløp. Det vil også være loddsalg med premier. Det 
planlegges noe innslag og underholdning, og det foreslås at dette strømmes på skolens Facebook-
side. Informasjon om arrangementet på skolen blir kommunisert på Facebook og sendt ut som 
skolemelding. 

Kommentar fra skolen: Det blir tale/innslag fra elevrådsleder på ungdomstrinnet og noe fra ledelsen. 
De har også oppfordret barnetrinnet til å planlegge noe. Dette legges ut på Facebook-siden til 
skolen.  

Bydelen har bestemt at det ikke vil være felles 17-mai tog på Nordstrandsplatået. Det blir en 
strømning av taler med Nordstrands Blad fra Agnes Thorsens Plass.  

 

 

 

 
5. Status fra gruppene til orientering og diskusjon 

 

 
a. Trafikk. Status på trafikkvakter og arbeid i områdets trafikkgruppe 

• Trafikkvakter er fordelt mellom klassene på 1-3 trinn. 
• FAU ønsker at skolen kan gjenta oppfordringen til foreldre om å begrense 

kjøring til skolen, særlig på baksiden ved Ivar Knudsons vei.  
• Trafikkutvalget vil ta en runde på om det skal revideres hvilke steder man 

står trafikkvakt. Dette vil drøftes på neste FAU-møte.  

 

 
b. Natteravn. 



o Vi starter med natteravner uke 16 – oversikt over vakter sendes til 
klassekontakter denne uken.  

 

 

 
c. Sommerball. 

o Dato: 17. juni 
o FAU ønsker å strekke seg langt for at 10.trinn skal få en markering av 10 års 

skolegang for elevene. Det planlegges for en sommerfest/skoleball light. 
FAU oppfordrer ikke til å gjøre innkjøp av kjoler og smoking, men at man 
gjør det enkelt.  Det ble drøftet mulighet for å ha et utendørs arrangement. 
Sommerball-komiteen fortsetter å planlegge et hyggelig arrangement som 
kan gjennomføres med de smittevernregler som vil være på denne dagen. 

 

 

 
6. Eventuelt 

Neste møte i FAU er 9. juni kl 17.00 

 

 

 

 

 

 

 


