
FAU - Fernanda Nissen skole 

 

Referat      

 
Dato: 
16.11.2021 

 
Tidspunkt for møtet: 
Kl 17:30-19:30 

 
Referent:  
Linda Bailey 

 
Møteleder: 
Frid Fjose Berg 

 
Neste møte: 
14. desember 

Til stede fra ledelsen: Lise (rektor), Bjørnar (AKS-leder) 

 

Til stede fra FAU: Frid 3a, Linn 2b, Helene 6a, Linda 1c, Helga 3b, Saher 1b, 

Kristin 2c, Linda 4a, Monika 5b, Emilia 1a, Lena 4b, Lene 3d, Thale 7a, Anna 

Birgitta 5a, Erik 2a, Tonje 3c, Maria 5c, Ida 6b, Guro 4c, Usman 2d, Ida 1d. 
  

 

1. Velkommen  

 

2. Info fra ledelsen på skolen (ved Lise og Bjørnar) 

a) Generelt – oppstart leksetid er i gang på 5.-7. trinn, mandager og 

torsdager kl. 14-15. Oppadgående tendens mtp oppmøte. Håper det 

kommer flere. Oppstart skolefrokost denne uka. Smakfull meny, 

fornøyde elever. Hyggelig start på dagen. Foreløpig plass til 40 elever, 

i første omgang har 26 meldt seg på. Mulig det åpnes for flere 

påmeldte. Elevundersøkelsen 5.-7. trinn, ferdig 20. desember. 

Trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn ferdig 1. desember. 

 

b) Nasjonale prøver – resultatet foreligger. Elevene scorer høyere enn 

snittet på noen oppgaver, lavere enn snittet på andre. Samlet sett hadde 

rektor forventet at færre elever var på mestringsnivå 1 og flere på nivå 

3. Elevene testes i lesing, regning og engelsk. Tverrfaglige oppgaver. 

De må lese diverse tekster innenfor forskjellige fagfelt. Oppgavene 

tester forskjellige områder: Lesing: elevens ferdigheter i å tolke 

innhold i tekst, reflektere over innholdet. Regning: elevenes 

ferdigheter i volum og måleenheter og geometri, tallforståelse, 

statistikk. Oppgavene har forskjellige vanskelighetsgrader.  

 

På barnetrinnet er det kun nasjonale prøver på 5. trinn. Forteller noe 

om status her og nå, men ikke mulig å teste endring av kompetanse i 

samme kull. Nå ser skolen på hvilke områder det må jobbes mer med 

frem mot ungdomsskolen. De endelige resultatene gjennomgås med 

lærere. Deretter sette inn tiltak. Det er viktige fokusområder.  

 

 



c) Skolemiljø –  

Drøfting av hvordan skolen jobber for å beholde gode lærere. For å 

kunne gjøre jobben best mulig så trenger personalet 

kompetanseheving. Overordnet tema for planleggingsuka var 

læringsmiljø. Foredrag, samarbeid med seksjon for elevadferd og 

læringsmiljø i Utdanningsetaten. En fra etaten er innom hver uke, 

veileder lærere, observerer klasser, kursing av personalgruppa. Han 

fortsetter etter jul. Han brukes flittig som veileder og sparringspartner 

av hele lærergruppa. Skolen har også tett samarbeid med 

mobbeombud, hatt kurs for lærerne, AKS og skal ha kurs for foreldre i 

januar. Tilrettelegging for elever med spesielle behov. Plan  

for å øke lesekompetanse.  

 

Kan foreldre/FAU gjøre noe for at lærerne skal trives? Ja: ta kontakt 

med lærer ved spørsmål, ha lav terskel for kontakt.  

 

Rutiner: Voksenpersoner må reagere på en forutsigbar måte for å skape 

trygghet for elevene.  

 

d) Lekser: staben har diskutert saken i lengre tid og det er bestemt at man 

skal ha lekser FNS, men med noen føringer. Hvis lekser skal gis, skal 

leksene være en repetisjon av noe de har gjort på skolen, eller noe de 

skal finne ut av, eller noe de skal forberede til (en gitt tid). Ledelsen 

påpeker at den viktigste læringen skjer i timene på skolen. Der det er 

behov: gis lekser som er med på å automatisere ferdigheter, f.eks 

gangetabell.  

 

e) Læringsverktøy – samfunnet forandrer seg. Ungene trenger 

ferdigheter i mange retninger. De må lære ulike typer verktøy: ipad, 

papir/blyant, bøker. Alt skal brukes med hensikt. Lærers faglige skjønn 

spiller inn. Hva skal man bruke når og hvorfor. Avhengig av fag, 

innsikt og erfaring. Personalet diskuterer hyppig.  

 

f) Drøfte noen forslag fra styret i FAU: Ledelsen er positiv til både 

trivselsledere og skolegenser, sjekker ut.  

                                               

3. Info fra AKS (ved AKS-leder): meget vellykket vanntilvenning for 2. 

trinn til nå. Startet med basketball trening for 3. og 4. trinn. Ved Sagene 

IF. Allidrett: Bjølsenhallen er under ombygging grunnet corona, derfor 

har vi ikke allidrett. Etter jul: skøyter på Voldsløkka. Nye regler med 



gjenglemte klær: hver fredag blir klær lagt ved inngang C, hver tirsdag 

pakkes de ned og legges ved tilsynsrommet ved inngang A. Annenhver 

måned vil klærne legges i kunnskapstrappa i ett par dager før det blir gitt 

bort. Beskjed om når vil bli gitt.   

 

Diskusjon: Hvordan bruke huset på kveldstid? Kan man f.eks. låne mat og 

helse rommet for pizzakveld med klassen? Det er få begrensninger, bare 

spør! Omvisning på huset ved neste FAU-møte.  

 

4. Nytt fra styret 

 

God og tett dialog med rektor, mye idemyldring i styret. Viktig å sende ut 

hyppig info til foreldrene.  

 

Leder har vært med på møte med lokalpolitiker fra bydel Sagene. 

Politikeren hadde noen ideer om hvordan man kan jobbe for et bedre 

oppvekstmiljø i dette nye området. Hun skal konferere med kollegaer i 

bydel Nordre Aker.  

 

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg, styret tar det opp med rektor.  

 

Styret har vært på kurs og gjentok noen gode regler for FAU-

representanter. 

 

5. Nytt fra arbeidsgruppene 

 

Læringsmiljøgruppa har hatt møte med lokalpolitikere om park i Nydalen. 

  

Trafikkgruppa har hatt møte med prosjektleder for ny 

reguleringsplan/høringsplan for Vitaminveien. Positivt overrasket, 

gjennomarbeidet plan. Innspill til høringen ble sendt inn av både FAU og 

rektor. 

 

Refleksdagen ble gjennomført med stor suksess. Fornøyde elever. Rektor 

var hjertelig til stede!  

 

6. Årshjul og sosiale arrangementer: Sosiale arrangementer og mulighet for 

ulike årstidsgrupper: Det bør være mulig å få til ett stort arrangement på 

kveldstid hvert år, utover 17. mai. FAU lager en oversikt over forslag. 



Kan det være en del av arbeidstidsavtalen til lærerne? Forslag om at 

skolen arrangerer noe, FAU støtter opp.  

 

7. Julegrantenning 1. desember. Arrangementsgruppa har hovedansvar.  

 

8. Foreldretreff med mobbeombudet 19. januar 

 

9. Informasjon om møtedatoer i FAU: Legges i Spond. 

 

10.  Eventuelt: Det er ønskelig med infomøte / avklaring for 7. trinn om 

ungdomsskole. Ungdomsskolegruppen tar kontakt med rektor og 

sosiallærer for avklaring. 

 

 

 

 

 


