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Referat FAU-møtet 3. november 2015 

 
Til stede: 
Bård Hagen (8A), Ingrid Glad (8B), Arne Fried (8C), Sofie Skoug (8D) (referent), Cecilie Klem 
(vara 10A), Nina Tandberg (10B), Nina Schjeide (10C), Rektor Elin Brandsæter 

 

Rektor informerer: 

Skolebygning.  Fortsatt mindre arbeider ikke helt ferdigstilt; avsluttes 
kontinuerlig.  Skolen initierte og fikk aksept for rehabilitering av gymgarderober; 
tidligere 3 blir nå 4; klar for bruk på nyåret.  Mindre areal pr garderobe; større 
fleksibilitet for bruk av saler.  Byggestøy er begrenset til østfløy (lærerværelser) og 
forstyrrer undervisningsrom i ubetydelig grad. 

Kantina. Ingen progresjon; ikke påbegynte byggearbeider for kjøkken.  Etter 
planen skal kantine være i drift på nyåret, men rektor er avventende. 

Skolegård.  Sluttstilt med unntak av belysning.  Bordtennisbord, til sammen 3 stk. 
sponset av Norges  Bordtennisforbund, er svært populære! 

Rektor ber om respons fra foreldrene/ alle trinn/ klasser: Gå inn på skolens 
hjemmeside, www.fagerborg.osloskolen.no  Er det noe foreldrene savner på 
hjemmesidene?  Gi tilbakemelding via hver klasses FAU-rep. 

Utviklingssamtaler gjennomføres på alle trinn i disse ukene.  Det er bevisst 
holdning at de avholdes samlet, innenfor en konsentrert tidsramme, og avholdes 
innenfor lærernes vanlige arbeidstid.  Håper på forståelse fra foreldre som må ta fri 
fra arbeid.  

IT fortsatt ikke fullt opp og går.  Lærere er ferdig kurset.  IT-support er på skolen 
samme dager som skolen har fagdager.  I fall halv-/heldagsprøver vil support 
dermed være umiddelbar tilgjengelig. 

Skolen sendte ut rundskriv i 10.klasse vedr. ungdom, fest og alkohol.  
Utgangspunktet på bakgrunn av signaler plukket opp blant elever; at det 
forekommer alenefester, som inkluderer alkohol, i helgene.  Rektor oppfordrer 
foreldrene å snakke sammen (ps. Vær aktiv for å knyte kontakter med andre 
foreldre!); ikke vær naiv; foreldre er tettest på, så vær oppmerksom på 
ungdommen. 

Annet.  FAU ber at ledelsen tydeliggjør aksept ovenfor lærerne at klasselister kan 
distribueres.  Både FAU og klassekontakter har behov for å nå hverandre.  Rektor 
følger opp.  

Sosialt/ forebyggende.  Sosiallærer skal ha jente- og guttegrupper i 9.trinn.  
Kommer etter hvert på 10.trinn også.  Ledelsen har jevnlige møter med SaLTo ( 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-
sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/ ) og politiet.  I tillegg har rektor kontakt på tvers 
med rektor på Marienlyst. 

Oppsummert info fra nasjonale prøver, 8. Og 9.trinn:  rektor la kort frem 
foreløpige resultat.  Konklusjonen er at elevmassen viser et sterkt resultat.  Som ny 
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skole er det ingen sammenlikningstall utover Oslo-gjennomsnittet (som i seg selv 
er høyere enn nasjonalt).  Her viser prøvene at nivået på skolen ligger høyere enn 
gj.snittet.  Mange er løftet godt opp fra de nederste nivåene, og godt mellom 50-
60% av elevene skårer innenfor de to øverste nivåene.  Gjelder både lesing, 
matematikk og engelsk.  Lærerne er svært fornøyd med utgangspunktet (spesielt 
nevnes 8.trinn: all honnør til barneskolene; lærerne skryter).  Lærerne sammen 
med ledelsen har gått igjennom enhver elev, for å kunne gi tilbakemelding om det 
spesifikke nivået til eleven og for å identifisere fagområder hvor eleven bør jobbe 
mer med.  Skolen har fokus på hva den enkelte elev har lært/lærer fremfor 
resultatet sammenlagt.  Skolen har valgt å ikke gi fritak på de nasjonale prøvene; 
prøver avholdt inkluderer elever med norsk som nytt språk. 

17.mai.  Det har vært avholdt idékonkurranse for å tegne ny fane.  Design- og 
redesign 10.klasse lager denne nye skolefane.  Skolen ønsker å gå i 17.maitoget.  Se 
for øvrig punkt under. 

Arbeidsgrupper: 
 

Pga frafall i enkelte grupper, tok vi arbeidsgruppene i plenum: 
 
Digitalgruppe.  Gruppa anbefaler å benytte seg av offentlige aktører fremfor 
private.  Dette fordi det finnes god kompetanse innenfor det offentlige, fordi det er 
gratis, og det finnes god erfaring.  Målgruppen er i første rekke foresatte.  Rektor 
bekreftet at skolen vil støtte FAUs intensiv, og gjerne dra info inn i klasserommet. 
 
Gruppa jobber fortsatt med hvilket fora infomøter skal rette seg mot; med elevene 
(mulig plassproblemer); kan være at man her kan benytte klasserommet for 
formidling.  FAU oppfordrer at hvis delte fora, bør tema behandles samme dag i 
klasserommet og i foreldremøte.  Videre antar FAU at hvis man ønsker et 
kombinert fora med foreldre og elever sammen, at familier deles for friere 
samarbeid.  Gruppa anbefaler infomøter holdes trinnvis.   Målet er å avholde 
infomøter fra nyåret 2016.  Videre ønskes at infomøte kommer inn i årshjulet til 
FAU og/eller skolen; dette fordi den digitale verden er hele tiden i utvikling. 
 
Bydelshus.  Cecilie K. informerte om bydelsutvalget politiske saker gir særskilt 
støtte til et bydelshus i Stensparken med tilbud for barn og unge 
(https://www.oslo.kommune.no/2015/orientering-om-pilestredet-84b-
presteboligen-article27678-7835.html).  Forslag om at FAU retter et brev til 
bydelen hvor vi uttrykker vår støtte og behov for møtested for ungdom.  Videre bør 
FAU selv definere hva «barn og unge» har behov for, for å komme med innspill om 
mulige funksjoner i et bydelshus.   
 
Annet.  Vedr. klassetur 10.klasse orienterte Arne F. om erfaring fra Bøler u.skole og 
Hvite-busser tur.  Bøler skole har tidligere bidratt med ca. 15%, mens FAU støtter 
via inntektsbringende 17.mai arrangement.  Skolens støtte er fra og med i år 
avsluttet.  FAU konkluderte raskt at det ikke finnes midler i systemet på Fagerborg 
for å dekke Hvite-busser skoletur.  

 

 

Neste møte: 5.januar 2016, kl. 18-20.   
(Bruk Hoved/Midtinngangen.  Hvis døren er stengt: ring Vakta 902 55 368 
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