
Referat FAU-møte ved Fagerborg skole 9.oktober 2019 

 

Til stede: Erling Johansen (8b), Odd Olav Eide (8c), Lise Bjerkan (8d), Else Skjellum (8e), Karin 
Oeding (9c), Helle Kaarem (9c), Cathrine Bore (9d), Beret Vorren (9e), Hanne Hay Sætre (10a), 
Eli Bleie Munkelien (10d)  

Ikke til stede: 8a, 9a, 9b, 10b, 10c, 10e 

Fra ledelsen: (punkt 1) utviklingsleder Frode Hilleren, assisterende rektor Thomas Wollan og 
rektor Elin Brandsæter. 

Referent: Beret Vorren/Eli Bleie Munkelien 

 

Saksliste: 

1. Rektor informerer: 

Rektor ønsker en aktivt FAU og er åpen for ideer som kommer skolen til gode.  

Foreldremøter, utviklingssamtaler og nasjonale prøver gjennomført før høstferien. God stemning 
på skolen.  

Elevmentorene har kjørt yoga, zen, basket og leksehjelp som storefriaktiviteter. 

Skolen har fått PC-er til hver elev. Disse er personlige. 

Skolemiljøutvalget (SMU) trenger to foreldrerepresentanter 

2. Konstituering av FAU:  

Cathrine Bore ble valgt som leder ved akklamasjon. Beret Vorren ble valgt som nestleder ved 
akklamasjon.  

 

3. Valg av representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) 

SMU skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet 
med skolemiljøet. SMU består av elever, foreldre og representanter fra skolen. 

FAU valgte Odd Olav Eide (8c) og Lise Bjerkan (8d) som representanter for foreldrene i SMU.  

Første møte er onsdag 13. november. Ledelsen kaller inn.  

 



4. Organisering av skoleturer på Fagerborg 

Vurdering av å etablere felles regelverk. Elementer som ble diskutert: Koster mye penger – 
krever foreldrebetaling eller mye dugnad. Vurdering av kostnadsnivå, terskel for å delta for alle 
uavhengig av ressurser. Ulike tilbakemeldinger og erfaringer fra gjennomført tur for 10. klasse 
2019.  

Ansvar for videre prosess - Else Skjellum og Cathrine Bore  

5. Natteravning 

FAU er begeistret for initiativet til at Fagerborg skoles foresatte bidrar aktivt til natteravningen i 
bydelen.  

Beret Vorren er koordinator. FAU-representantene blir sentrale bindeledd for å sørge for 
oppfølgingen av sine respektive klasser. 

Følgende klasser har ansvar for å stille med ca 4 ravnerer på sin dato: 

Fre 11. okt 9a 

Fre 18. okt 9b 

Fre 25. okt 9c 

Fre  01. nov 9d 

Fre 08. nov 9e 

Fre 15. nov 9f 

Fre 22. nov 10a 

Fre 29. nov 10b 

Fre 06. des 10c 

Videre datoer publiseres senere.  

 

6. Eventuelt 
6.1. Ungdomshus Stensparken:  

Mulig ferdigstilling februar 2020. Vurdering av engasjement for å følge med på 
utviklingen av tilbudet o.l. Er drift og finansiering sikret osv. 

Lise Bjerkan følger opp saken. 

 

 



6.2. Samarbeid mellom elevrådet og FAU:  

FAU ønsker nærmere samarbeid med elevrådet. FAU-leder tar kontakt med leder 
for elevrådet for å diskutere form og innhold.  

6.3. Årshjul for FAU: 

For bedre planlegging vil det lages et årshjul for FAU med tematiske områder til 
behandling. Planen skal inkluderer forespørsel til ledelsen ved Fagerborg om 
ønsket saksfremlegging. For neste møte, 6. november ønsker FAU fremlegg med 
resultater fra nasjonale prøver med følgende punkter: overordnede resultater, 
områder med fremgang og tilbakegang, forslag til tiltak fra ledelsen, ønsker fra 
ledelsen om støtte/bidrag fra FAU/foreldre. 

Ansvarlig: Cathrine Bore 

6.4. Samarbeid med politiet: 

Skolen har en politikontakt. Har vært tilstede på FAU-møte tidligere og 
responderte på ønske om mer synlighet på skolen. Legges inn som tematisk sak 
i FAUs årshjul. 

Ansvarlig: Cathrine Bore 

6.5. Facebook for FAU: 

FAU besluttet å opprette en egen, lukket Facebook-gruppe for FAUs medlemmer 
og varamedlemmer.  

Ansvarlig: Cathrine Bore 

6.6. Faste møter 

FAU møtes fast første onsdag i måneden kl 18 med unntak for skoleferier og 
helligdager. 

Møtekalender: 

6. november 
4. desember 
8. januar 
5. februar 
4. mars 
1. april 
6. mai 
3. juni 


