
Referat FAU-møte pr video på Fagerborg skole 3. juni 2020 kl 1800-1900  

Til stede: Signy Vabo (8a), Tyra Tønnessen (8b), Cecilie Wille (8c), Lise Bjerkan (8d), Karin Oeding (9c), 
Cathrine Bore (9d), Ayesha Khan (9e) -  7 klasser representert 

Ikke til stede: 8e, 9a, 9b, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e - 8 klasser ikke representert 

Fra ledelsen: rektor Elin Brandsæter 

Referent: Cathrine Bore 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

(Referat er godkjent på e-post) 

2. Ledelsen informerer: Skoledrift under Covid-19 

Rektor ga en oppdatering: Full skoleåpning fra 2.6. Alle planer er lagt på nytt. Elevene har ulik oppstart, ulik 
storefri. Skolen blander ikke grupper og derfor er språk- og valgfagundervisning hjemme eller ute. Elevene 
møter fortsatt ute,  hentes og følges ut ved begynnelse og storefri. Elevene viser fin oppførsel. 

Den største forskjellen er at alle, elever og lærere er på skolen hver dag. Imidlertid er det som tre skoler i  én. 
Lærerne er ikke sammen på personalrommet, det er lite fellesskap. I dag er det planleggingskveld: 
oppstarten var ute og lærerne arbeider inne i kohorter.  

Vitnemålsutdeling for 10. klasse blir gjennomført, ett arrangement for hver klasse.  

Tilbakemeldinger fra FAUs medlemmer: Elevene virker for det meste glade for å være tilbake på skolen. 

Skoledriften har fortsatt å fungere godt også de siste ukene. Lærerne opplever god dialog med elevene. 

FAU ønsker å berømme innsatsen ledelsen, lærere og andre ansatte ved Fagerborg skole har lagt ned og 
fortsatt legger ned, både for å omstille seg og for å  legge til rette for undervisning.   

3. Klasseturer 10. trinn 2021  

Ingen representanter fra komitéen var til stede, men FAU diskuterte likevel prinsipielle forhold. 

Vedtak: FAU skal ikke ta ansvaret for planlegging eller gjennomføring av klassetur. FAU oppfordrer 
komitéen til å arbeide videre med et opplegg som skolens ledelse og ansatte vil støtte, altså at det vil kunne 
gjennomføres på en måte som gjør at det er mulig for alle skolens elever å være med. FAU gjentar dessuten 
del av vedtaket fra 13. mai 2020: Gruppen lager en “håndbok” basert på erfaringer slik at dette kan 
gjenbrukes. Denne vil også inneholde generelle prinsipper for for eksempel kryssubsidiering (at alle yter noe 
mer enn enn budsjettet for at de som ikke kan betale selv også kan være med). 

 
4. Natteravning 



Tyra Tønnessen informerte om at natteravningen gjenopptas fra 5. juni 2020 med påfølgende ravning 12. og 
19. juni. Ettersom den planlagte kabalen for ravning ikke er fulgt, sørger Tyra for å involvere FAUs 
medlemmer for å dekke behovet de kommende tre fredagene.  
 

5. Ungdomshuset i Stensparken 
 
Lise Bjerkan orienterte kort om dialog med BU-leder, som avlyste planleggingen av folkemøte på grunn av 
Covid-19 og laget brosjyre i stedet.  Denne er vedlagt referatet. Cathrine Bore sørger for at rektor og 
elevrådskoordinator også har denne.  
 
FAU stiller seg noe undrende til at Ungdomshuset skal dekke behov for 10-19-åringer. Det kan være å rekke 
over for mye og potensielt føre til at ingens behov blir dekket. 
 
Lise Bjerkan følger opp arbeidet med Ungdomshuset videre.  
  
 

6. Spørreundersøkelse fra Oslo KFU 
 

Cathrine Bore har mottatt en spørreundersøkelse fra Oslo KFU. Hun deler denne videre med de av FAUs 
medlemmer som har vært aktive i FAU gjennom skoleåret.  
 

7. Valg til FAU 
 

Fordi valg til FAU på Fagerborg skole foregår på høsten, står skolen historisk uten fungerende FAU frem til 
etter foreldremøtene, det vil i praksis si til begynnelsen av oktober.  FAU ønsker dermed å forlenge perioden 
frem til kommende valg. 8. klasse vil ikke være representert, men FAU mener likevel at dette er den beste 
løsningen. 
 
 
Vedtak: FAU besluttet å  forlenge sin periode frem til kommende valg, slik at FAU  kan møtes i september 
2020. På foreldremøtene i september, skal FAUs medlemmer for 8. og 9. klasse velges for perioden frem til 
valget i 2021.  
 
 

Neste møte: 9. september 2020 kl 1800. Informasjon om sted kommer.  

 

 



«Ungdommer trenger et sted å være 
og slappe av. Et sted å være med 
venner og være seg selv.»
– Ung Ambassadør

Ungdomshuset 
i Stensparken

Omsorgsbygg

#HusetiParken 
#P84B



Historikk
Pilestredet 84 B, Korpehaugen, en murvilla fra 1887, 
ligger i nordre del av Stensparken ved foten av 
Blåsten. Bygningen ble oppført som bolig for  
hoffskreddermester Reiersen, så brukt som  
representasjonsbolig for overborgermesteren  
i Oslo. I senere år har den fungert som prestebolig  
for Fagerborg menighet. 

Huset står på Byantikvarens gule liste over bygg som 
ønskes bevart, og skal rehabiliteres i samarbeid med 
Byantikvaren.

Prosjektet
Omsorgsbygg overtok eiendommen i 2018 og skal 
nå rehabilitere og ombygge villaen til et ungdomshus 
for Bydel St. Hanshaugen. Rehabiliteringen skal gjøre 
huset til en inkluderende kulturarena rettet mot barn 
og ungdom.

Fremdrift
Byggestart er juni 2020.
Arbeidet ferdigstilles mai 2021.
Overtakelse av Bydel St. Hanshaugen mai 2021.

Organisering av prosjektet
Omsorgsbygg er byggherre og står  
for prosjektledelsen.  
Byggeledelsen kommer fra Advansia AS. 
Totalentreprenør er Håndverkeriet AS.

Brukermedvirkning  
– Ung Ambassadør 
Ung Ambassadør er en gruppe  
ungdommer som jobber for Bydel  
St. Hanshaugen med arrangementer og 
aktiviteter. De har forsket på det nye 
ungdomshuset gjennom forsknings
prosjektet UngHus, ledet av Arbeids
forskningsinstituttet ved OsloMet. 
Gjennom bruker medvirkning, har ung
dommene kommet med viktige innspill 
på hva et ungdomshus bør inneholde. 

Miljøsatsing
Omsorgsbygg skal være ledende på 
utvikling, bygging og forvaltning av 
miljøvennlige og energieffektive bygg. 
Energibehovet skal reduseres til det 
minimale, ut fra byggets vernestatus 
og de begrensninger det medfører. Det 
skal bores energibrønner og monte
res varmepumpe. Det vil bli benyttet 
elektrisk gravemaskin og elektriske 
anleggsmaskiner i byggeperioden, slik 
at utslippene blir minst mulig.

Sikkerhet, helse  
og arbeidsmiljø 
SHA har høyeste prioritet i  
Omsorgsbyggs prosjekter. Et av målene 
er at alle byggeprosjekter skal  
gjennomføres uten skader på person 
eller miljø. For å oppnå dette skal alle 
byggeplassene planlegges, organiseres 
og kontrolleres i henhold til regler og 
intensjoner i Forskrift om sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på bygge og 
anleggsplasser (byggherreforskriften).

Bilde og tekstbidrag fra  
Bilal Benmalek og Mai Thongprasert  
i Ung Ambassadør
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Avfallshåndtering  
og renhold 
Bygningsavfall skal behandles i  
henhold til Omsorgsbyggs strategiske 
miljøplan. Dette vil si at det produseres 
svært lite byggeavfall. Dette inkluderer 
også kildesortering og transport til 
godkjent avfallsanlegg. 

Følg oss i sosiale medier
www.facebook.com/ 
UngdomshusetiStensparken
www.instagram.com/ 
UngdomshusetiStensparken

Støy og ulemper
Arbeidene vil bli planlagt og  
koordinert for å medføre minst mulig 
ulempe og sjenanse for beboere i 
området. Arbeidene kan imidlertid 
medføre noe støy mens bygge arbeider 
pågår. Oslo kommunes støy forskrift 
legges til grunn for alt arbeid. Denne 
finner du på www.lovdata.no/for/lf/ov/
ov197410090002.html

Arbeidstid
Mandag – fredag kl. 07.00  17.00

Kontaktinformasjon

Prosjektleder, Håndverkeriet AS
John Myhrvold
T: 950 41 380

Prosjektleder, Omsorgsbygg
Merim Jarovic
T: 412 36 559 

Kommunikasjonsrådgiver, Omsorgsbygg
Katrine Hattrem Hast
T: 483 61 042

BEDRE BYGG  
– BEDRE LIV
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