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Referat FAU-møtet 2.februar 2016 

 
 
Kveldens agenda: - Rektor informerer (trivselsundersøkelse) 

- Arb.møte i plenum: 
o  Vedtekter FAU 
o Sosialt miljø og aktiviteter   

- Annet 
 
 
Til stede: 
Fra rektors kontor Frode Hillern, Ingrid Glad (8B), Arne Fried (8C), Sofie Skoug (8D), Audun 
Aagre (8E), Karine Munch (9A), Anita Bårgard (9B), Hanna H. Syse (9C), Rajan (vara 10A), 
Elisabeth Rodum (vara 10B), Bjørn Moan (vara 10C),Per Helge Carlsen (10D).   
 
Innledning: 
Sofie informerte om at referat fra forrige møte var sendt på mail ca. 1 time før dagens møte. 
Hovedfokuset på møtet skulle være gjennomgangen og godkjenningen av Vedtektene for 
FAU. 
 
 
Rektor/ledelse informerer: 
Utviklingsleder Frode Hilleren informerer om Elevundersøkelsen som ble gjennomført 
november/desember 2015. Noen punkter trekkes spesielt frem fra undersøkelsen: 
 

 Lærerne på skolen er veldig godt fornøyd med at elevene trives godt på Fagerborg. 
Trivsel har vært et fokusområde på skolen etter oppstarten i høst. 

 8. trinns elevene er godt fornøyd med den faglige støtten lærerne gir dem. 

 9. trinn er særlig fornøyd med at eleven ikke gir opp så lett, men «gutser» på. 

 10. trinn viser generell fremgang på alle parametere i undersøkelsen siden 
overflytting fra Nordpolen. 

 
Men som ved alle slike undersøkelser understreket Utviklingsleder Frode Hilleren at det i 
henhold til undersøkelsen finnes rom for utvikling: 
 

 Elevene mener det kan varieres mer i undervisnings/opplærings-metoder. 

 8. trinn mener det kan være mer arbeidsro i timene. 

 Elevene synes at det ikke alltid er like lett å skjønne hva som vurderes, når det 
vurderes og hvorfor vurderingen ender med det resultatet den gjør. Dette sa Frode 
er noe skolen setter fokus på å bedre i 2016, gjennom satsning i Strategisk plan. 

 
Gjennomgang av Vedtekter for FAU ved Fagerborg skole: 
Fau gikk gjennom forslaget til vedtekter punkt for punkt. Det ble gjort noen endringer, og de 
viktigste var følgende: 

 § 4 lød som følger: «FAU konstituerer seg på første møte hver høst, med et styre på 
inntil tre personer samt to representanter til skolens driftsstyre». Her ble det 

bestemt å utdype/tillegge denne paragrafen noe. Den lyder nå: «FAU konstituerer 
seg på første møte hver høst, med et styre på inntil tre personer, samt to 
representanter og to vararepresentanter til skolens driftsstyre. Ved utgangen 
av skoleåret skal FAU lage en årsrapport der det fortelles om hvilke 
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hovedsaker FAU har jobbet med i skoleåret, og hvilke saker som bør følges 
opp neste skoleår. Rapporten gjøres tilgjengelig for alle foreldre og skolens 
ledelse.» 

 § 7 ble bestemt fjernet. 

 § 9 nå § 8. Det ble bestemt at velger to medlemmer og to varamedlemmer 
til skolens driftsstyre, istedenfor to medlemmer og tre vara. 

 
 
 
FAU på Fagerborgs hjemmeside: 
 
I forbindelse med gjennomgang av vedtektene ble det også snakket om informasjonsflyten 
fra FAU og ut til foreldrene i klassene. Det ble bestemt at Arne (digitalt nettvett gruppa) skal 
snakke med ledelsen på skolen om å få lagt ut informasjon fra FAU ut på skolens 
hjemmeside. Dette gjør at man slipper å distribuere informasjon fra FAU ut til foreldre via 
mail. Dette er avtalt med ledelsen og vil komme i gang i løpet av kort tid. Dette informeres 
det om i klassene på foreldremøtet. 
 
 
Arbeid som foregår i gruppene: 
 

 Digtalt nettvett 
Gruppa jobber mot to aktører (Korspåhalsen og BrukHue) om å ha en 
opplæring/kursing/seanse på skolen for elever og foresatte om digitalt nettvett. 
Informasjon er delt med skolens ledelse, som skal ta stilling til dette i løpet av kort 
tid. 
 

 Læringsgruppa 
Snakket kort om bruken av læringssenteret på skolen, og hva vi som FAU ønsker at 
dette lokalet skal brukes til knyttet til læring. Ingen konkrete ting kom opp, men det 
jobbes videre med saken. 
 
 

Informasjon fra DS: 
 
Det ble informert fra DS representanten at budsjettet for 2016 er stramt, det vil si noe 
mindre penger til skolen enn 2015.  
FAU ønsker å ha fokus på å sikre kvalifisert vikarbruk selv med minkende budsjetter, da 
dette sees på som viktig for å sikre elevenes utvikling/læring. 
FAU ønsker å vite mer om ledelsens tanker rundt dette på neste møte. 
 
---- 
Arne Fried (nestleder & rep 8C), 8. februar 2016 
 
 
 


