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Referat FAU-møtet 3. mai 2016 

 
Kveldens agenda: 1. Rektor informerer 
 
   2. FAU-arbeid 

- sammenslåing 9.klasser (høstens) 
- info sosialt miljø 8.klasse 
-  planlegge for «årsrapport» 
-  planlegge for neste års rekruttering 

 
Til stede: 
Fra ledelsen: Thomas Wollan, Frode Hillern 
FAU: Bård Hage (8A), Ingrid Glad (8B), Arne Fried (8C/ nestleder), Sofie Skoug (8D/ leder) 
(ref.), Audun Aagre (8E), Anita Bårgard (9B), Hanna H. Syse (9C), Nina Tandberg (10B).   
 
 
 
 

1. Rektor informerer 
 

□ Bygg: Nye inngangsdører er montert, lettere å håndtere.  Nye benker er etterbestilt.  
 

□ Avgjørelse tatt om ikke å delta i årets 17.mai tog.  Flere grunner til det: lav 
forhåndsinteresse blant elevene; at dagen faller sammen med pinsehelgen; og at 
fanen ennå ikke er ferdig.  Like fullt, skolen ønsker at Fagerborg er en skole som 
deltar i toget, og jobber bevisst for neste års deltakelse.   

 
□ 10. trinn får temaseminar om psykisk helse.  For øvrig har skolen full fokus i disse 

dager for avvikling av eksamen for 10. klasse. 
 

Dessverre, i de siste ukene har skolen slitt med hærverk på skolen.  Hærverket er 
konsentrert til lokaler som benyttes av 10. klasse.  Ledelsen mener at det er kun 
begrenset antall personer som driver hærverk. 

 
□ 9. trinn revy etter tentamen, tema Robin Hood. 

 
□ I 8. trinn rapporteres det om bruk/ promotering av alkohol og festing.  Skolen tar 

dette svært alvorlig, og følger opp; både konkret mot enkeltelever og i generelt 
holdnings arbeide.  Ledelsen peker på at når gjelder holdninger og bruk av alkohol, 
er foreldre en svært viktig ressurs. 

 
Vedrørende sammenslåingen av fem 8. klasser til fire 9. klasser til høsten, 
understreker ledelsen at årsaken er pedagogisk.  Både lærere, sosiallærer så vel som 
ledelsen har tatt avgjørelsen etter en grundig vurdering.  Lærerkreftene beholdes på 
trinnet.  Skolen vil ta seg god tid når gjelder sammensetting av elevgruppen.  FAU er 
kritisk til at endringen skjer etter et helt skoleår.  I tillegg hadde det vært ønskelig 
med signaler fra skolens side i forkant.  FAU forventer at ledelsen henter erfaring fra 
reaksjoner blant elever og foresatte; blant annet stiller FAU spørsmål til om ikke en 
tidligevaluering ved skoleårets start hadde vært bedre for elevene.  Ny 
sammensetning av klassene påvirker ikke bare den klassen som opplever å bli 
splittet, men også miljøet i de øvrige klassen, hvilket har fått etablert seg over ett år. 
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□ Annet.  Når gjelder forebyggingsarbeider, sliter skolen noe med politikontakt.  
Visstnok er Fagerborg eneste skole underlagt Sentrum Politistasjon.  Sentrum har 
ikke forebyggende tjeneste tilsvarende de mindre bydelene.  Skolen vil jobbe mot å 
få et forebyggende kontaktnettverk hos politiet.  FAU ønsker å ta saken videre 
internt også. 

 
 
 
 

2. FAU-arbeid 
 

 Sammenslåing av høstens 9. klasser.  FAU ønsket å ta diskusjon noe videre internt.  
Representant fra klasse som er direkte berørt har mottatt vel 100 mail fra foreldre.  
Både urettferdighet og dårlig informasjon i forkant, er en gjennomgående respons.  
FAU vil følge ledelsen med et noe kritisk blikk i kommende år, for at dette ikke 
gjentar seg.  Slik FAU ser det, vil elevantallet fortsette å være uforutsett så lenge 
skolen ligger geografisk på grensen av sitt inntaksområdet.  FAU forventer at skolen 
raskt får på plass en prosedyre som hindrer gjentakelse av hva 8. (9.) trinn nå ser. 

 

 Sosialt miljø 8. Trinn.  FAU diskuterte problemstillingen videre internt.  FAU ønsker 
at skolen sender ut et fellesskriv til foreldrene, tilsvarende hva ble gjort i 10.klasse i 
høst (tema hasj).  FAU ønsker å være kontaktpunkt innad i klassene, og at dette 
fremkommer i skolens brev.  Sofie purrer rektor på dette punktet.  Det ble bestemt 
videre at uansett hvordan skolens brev er formulert, følger FAU opp med separat 
mail i sine representative klasser.  Oppfølgingsmail formuleres som en felles mail.  
Sofie skriver utkast når skolens brev er sendt ut.  I tillegg til FAU-rep. bør klassenes 
foreldrekontakter også være kontaktpunkt.  Dette for å kunne favne bredt blant 
foreldrene. 

 

 SLT (bydelstiltak) har tidligere holdt seminar angående rus på 8. trinn, men er siden 
blitt flyttet til 9. trinn.  FAU mener at forebygging må tilbake til 8. trinn. 

 
 

 Vedr. rekruttering FAU 2016/17.  Sofie hadde i forkant av møte sendt rundt 
eksemplet fra Ila skole av en enkel bulletin på Hva er FAU-representant og Hva er 
klassekontakt.  Enighet om å bruke denne som mal for tilsvarende kombinert info- 
og valglapp.  Som på Ila, ønsker FAU at bulletin sendes ut til alle foreldre sammen 
med innkalling til høstens første foreldremøte.  Sofie jobber videre med denne.  
Utkast forelegges ferdig til juni-møtet. 
 
I samme juni-møte skal enkel årsrapport fremlegges og godkjennes.  Hanna 
forbereder rapport. 

 
--- 
 
Sofie Skoug (leder 2015/2016 
29.mai 2016 


