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Referat fra FAU møte 4.
november 2020

Tilstede: Sverre Johansen
Alexander Rutle, Catherine Bjerke,
Kenneth Gulbrantsen, Anni-Kari Nielsen,
Toussant, Gina. H. Larsen, Turid Moseby,
Vibeke Solberg, Elenita Vik Strandli,
Sibylle von Buttlar, Siw Åsrud Toussant

sak:

konklusjon/kommentar

1 Godkjenning av møtereferat

Godkjent.

og agenda v/Catherine (ca
5min)

2. 2.

Info fra rektor/saker fra
adm. på NUS v/ Sverre
Johannessen (ca 25 min).
Diskusjon og innspill.
a. Resultater fra nasjonale
prøver og førsteinntrykk etter
elevundersøkelsen og
foreldreundersøkelsen

a) Resultatet av nasjonale prøver viser på
niende trinn en god fremgang - forventet
fremgang på skalapoeng (4. skalapoeng
på gruppenivå som forventet) Skolen har
klart å senke tallet på de elever som
havner på laveste nivå ved hjelp av tiltak
og flere elever er på de høyeste nivåene,
4 og 5. Resultatet viste forventet
fremgang på tross av hjemmeskole.
Trinnet ligger over nasjonalt snitt - som
forventet.

På åttende trinn ligger de på nasjonalt
b. Arbeidet med skolemiljø på snitt. Skolen fokuserer innsats på
grunnleggende ferdigheter og især på
8 og 9 trinn
lesing samt undersøker behov for videre
kartlegging.
b) Elevundersøkelsen: Tallene er like som
forrige år, 4.2 på trivsel er samme tallet
som i fjor. De fleste elever har det bra og
har noen å være sammen med og har
gode relasjoner til læring. Enkeltelever
må dog følges opp og skolen har meldt
bekymring til skoleeier og får støtte fra
bistandsteam i kommunen. Det er antallet
og alvorligheten i enkeltsaker mer enn et
generelt skoleproblem.
Det merkes at det har skjedd ting rundt
skolen - dialog med idrettsmiljøet som har
blitt generert. Det er en tom låve hvor
ungdommer samles på kveldstid - dette er
varslet til politi og utekontakt.
Det er god oversikt og mer kontroll nå enn
det var rundt høstferien.
Vedr. skolemiljø rundt 8-9 trinn fokus

ansvarlig/frist

langt fremover før bistandsteamet trekker
seg ut.
c.

Smittevern

c) Smittevern: Vi er nå på oransje nivå for
voksne, dvs at elevene er på gult nivå, og
for voksne er elementer med fra rødt nivå.
Tiltak handler i første rekke om
voksenkontakt.
Tiltak må være gjennomførbart og ha en
effekt i forhold til smittevern. Viktig å
opprettholde læringsmiljø og sosiale miljø
på skolen.

3.

Skolefoto

Temamøte for foreldre og
foresatte. Status v/Alexander
og Louise (ca 15 min).
Diskusjon og innspill

4. Nyttårsballet 2021. Hva er
satt i gang av aktiviteter?
v/Turid Byfuglien Moseby og
Siw Åsrud Toussaint (ca 15
min)

5. Info fra NKFU og SU
v/Catherine og Turid (ca 15
min)

3) Skolefoto - ønsker vi å fortsette med
samme fotograf? FAU har svart ja til å
fortsette med samme fotograf.
Vi går videre med en løsning hvor vi lager
et opplegg på maks en halvtime med
generelle innlegg og innlegg fra
sosialpedagog og utekontakt. Dette skal
etterfølges av et opplegg som elevene
skal jobbe med på skolen.

Alexander
Rutle og
Louise Mørup

Alt må avgjøres etter 1. januar nå pga
smittevern. Mange har meldt seg som
dugnadsvakt.

Turid Moseby
og Siw
Toussant

På SU møte ble det diskutert avvik
mellom teknologi og praksis på
anmerkninger. Hvis ikke lærer informerer
elev kommer det anmerkninger uten at
barn og foreldre ser det. Vi vil gjerne ta
det opp som tema på FAU møte med
rektor.
NKFU: Turid forteller. Det ønskes svar fra
alle skoler om hvordan vi ligger an i
forhold til lærernormen. Anniken Røssing
ble valgt som leder av NKFU.
Neste NKFU møte skal det avklares om
Nittedal oppfyller lærernormen og
hvordan Nittedal ligger an i forhold til
digitalisering.

6. evt

FAU vil gjerne spørre skoleledelsen om

flg:
Hva er skolens IKT strategi i forhold til å
sette begrensning på hva som elevene
kan laste ned på deres skole PCer?
- og hvordan går det med mobilfri skole?
kan vi gjøre noe ved at elevene bruker
mobiler i friminuttet på mobilfri skole?
Nattevandring - de som er interesserte
bør melde seg inn i fb-gruppen for
nattevandring
https://www.facebook.com/groups/3809333
29704519/?notif_id=1604090305908518¬if
_t=groups_more_posts_in_new_group&ref=
notif
og sende mail til
nattevandrer@nittedalrodekors

7. Neste møte – dato og
agenda v/Catherine

Neste møte er satt til torsdag 26.
november på teams kl.1830 som sist

