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Kveldens agenda: - Rektor informerer 

- digital nettvett – veien videre? 
- status FAU/ arbeidsgrupper 
- evt. 

Til stede: 
Rektor Elin Brandsæter, Bård Hage (delvis) (8A), Grete Fjelstad (vara 8B), Arne Fried (8C/ 
nestleder), Sofie Skoug (8D/ leder) (ref.), Audun Aagre (8E), Karine Munch (9A), Anita 
Bårgard (9B), Hanna H. Syse (9C), Cecilie Klem (10A), Nina Tandberg (10B), Per Helge Carlsen 
(10D).   
Meldte frafall: (Nina Schjeide (10C) 
 
 
 
1. Rektor informerer 
I forkant av møtet, hadde Sofie S oversendt spørsmål som FAU ønsket at Rektor kunne 
belyse.  Spørsmålene omhandlet mulig budsjettkutt og innvirkning dette måtte ha på det 
faglige. 
 

 Årsbudsjett 
Rektor innledet ved å referere til diskusjonen som hadde vært i Driftsstyret tidligere i år.  
For å sortere eventuelle misforståelser i rapportering, kommenterte Rektor som følger: 
 
Fordelingsnøkkelen i grunnskolen er endret i år.  Det er en dreining med fokus på 
sosiososiale forhold.  Resultatet er generelt at skoler i mer velstående områder, med 
mindre sosiososiale utfordringer, kan få reduserte midler ifht tidligere år.  Når gjelder 
faktisk budsjett blir ikke dette kjent før elevtallet er fastsatt pr. 1.oktober.  Status i dag er 
at det synes stor interesse fra søkere utenfor skolekretsen. 

 
Rektor understreker at lærerstaben ikke vil være en salderingspost.  Lærerstaben 
opprettholdes og til og med styrkes.  Et par lærere tilbake etter permisjoner, og det er 
også en mulighet for en ny stilling.  Vikarer erstatter alltid ved sykdom.  Unntak kan være 
hvis det etter faglærers vurdering heller velger å ta f.eks. to klasser/ grupper enn å 
benytte seg av bistand fra en ufaglært vikar.  Vikarer hentes generelt fra en mindre 
gruppe som skolen kjenner godt, og evalueres fortløpende.  Rektor melder om lett 
tilgang fra lærerstudenter, hvilket skolen foretrekker å bruke som vikar.  
Spesialundervisning er lovpålagt.  Evt. budsjettkutt skal derfor ikke berøre dette feltet. 

 
Tilbakemelding fra både lærere og elever er positive ifht fagdagene.  Skolen mener andre 
læringsarenaer er viktig i undervisningen.  Lærerne er flinke til å benytte seg av gratis 
tilbud i byen, så fagdagene representerer ikke en stor budsjetteringspost. 
 
Rektor er ikke bekymret for budsjett, selv med noe reduserte ressurser fra kommunen.  
En skolen vil generelt ha høye kostnader forbundet med utstyr og materiale.  Her er 
Fagerborg heldig fordi skolen er helt ny og velutstyrt. 

 

 Kantine. 
Det er nå kantinedrift (fra kommunen, profesjonell) to dager i uken – tirsdag og onsdag.  
Inntrykket er at kantinen er populær blant elevene.  Kantina drives av en profesjonell, og 
det er fokus på ernæring.  Ved oppstart ga elevene tilbakemeldinger om litt høye priser, 
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hvilket resulterte i at priser ble satt ned.  Kommunen har varslet at de gjerne ser at de 
utvider tilbudet.  Ellers vurderer skolen å supplere tilbudet med elevdrevet kantine som 
del av faget Mat og helse. 
FAU ber om en rutine hvor ukemeny legges ut på nett, slik at foreldre kan planlegge 
niste/ ikke niste på kantine-dagene.  Av praktiske hensyn benyttes foreløpig Facebook 
fremfor skolens hjemmeside. 
 

 IKT.  
Surface.  Det nettbrettbaserte systemet er nå ferdig med barnesykdommene, og skolen 
er fornøyd med IT-supporten fra Sagene Data.  
Eksamen.  Vil fortsatt avvikles med bruk av ordinære PC’er.  I disse dager gjennomføres 
en generalprøve blant alle skolene med samtidig pålogging for å teste ut evt. 
belastningsproblemer. 
 

 Sosialt.  
17.mai. 
Det er usikkert hvorvidt skolen skal gå i 17.mai-toget.  Skolen har bedt 17.mai komiteen 
å få gå først, fordi skolebygget har 100-årsjubileum og skolen er ny.  Samtidig ønsker ikke 
skolen å gå hvis det er lav oppslutning.  Elevrådet har gjennomført runde nr. 1 i 
meningsmåling, som foreløpig viser at ca. 1/4 av elevene ønsker å gå.  Likevel, 
oppslutning utfordres av at 17.mai er direkte koblet til pinsehelg.  Samtidig har flere 
tidligere Ila-elever gitt uttrykk for at de ønsker å gå med gamleskolen, som i år skal gå 
først i toget.  Elevrådet vil foreta runde nr. to i meningsmåling. 
 
Tema Mat, kropp og helse.  
Seminar avhold for 10. klasse.  Foreldrene vil takke skolen for å sette temaet på 
agendaen.  Elevene har gitt positiv tilbakemelding, også hjemme.  Særskilt guttene satte 
pris på opplegget med ulike fagfolk inne, bl.a. en personlig trener.  FAU ser gjerne at 
seminaret kommer inn i skolens årshjul. 
 
Tema Psykisk helse. 
3-dages seminar avholdt for 8. klasse før påske.  Skolen merket økt pågang hos 
helsesøster etter seminaret.  10. klasse etterspør nå å få tilsvarende seminar, etter god 
respons blant 8. klassinger.  FAU anbefaler at seminaret kommer inn i skolens årshjul. 
 
Fritidshus. 
Kommunen ønsker å tilby fritidshus i kantina etter skoletid, og jobber mot dette.  
Forhåpentligvis vil dette komme på plass til høsten. 

 

 Faglig. 
Det er stor fokus på eksamen og tentamen fremover.  Grunnet påsken var tidlig i år, vil 
også eksamen 10.klasse avvikles tidlig.  Det vil gjenstå flere uker med skolen etter 
eksamensavvikling.  Skolen planlegger temadager i perioden etter eksamen. 
 

 Annet.  
Det blir ny rådgiver fra høsten, da Harald går av med pensjon. 
Rektor melder om svært lite hærverk på skolen. 
Rektor meldte frafall på neste FAU-møte, men sørger for vara.  
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2. FAU internt diskusjon 
 
Et par-tre frafall blant representantene, gjorde at vi ikke fulgte agendaen mht arb.grupper 
sosialt etc. (ref. agendaen) 
 
I stedet tok vi en runde rundt bordet med å oppsummere status av året hittil. 
 
Av konkrete saker er FAU sitt engasjement og pådriv for å sette digital mobbing/ nettvett, 
med resultat som dagsseminaret i april for alle klassene + 7. trinn Ila og Bolteløkka, inkludert 
foreldre-kveld.  FAU er svært fornøyd med at seminaret ”kors på halsen”  (sjekk om navnte 
er korrekt) er gjennomført.  Men, det er viktig at for oss er ikke jobben gjort.  FAU skal ha et 
kontinuerlig fokus på nettvett – også  mot ”foreldreopplæring”. 
 
Konkrete saker er også det mer byråkratiske arbeidet som er lagt ned i å etablere 
arbeidsrutiner innad i FAU.  I tillegg er gjennomført rent foreningsorganisatorisk arbeidet. 
 
Det ble også diskutert hvordan vi avslutter årets arbeid, og legger opp til en kontinuitet fra 
det ene årets FAU til det neste.  Vi enes om at det lages en ”årsrapport” innen utgangen av 
skoleåret, som 1) summerer arbeidet som er utført,  2) oppgaver som bør følges opp/ tas 
videre, og 3) arbeidsgruppene og gruppenes formål og ideer i stikkordsform.  Hanna H. S. 
påtok seg ansvaret å forme rapporten.  Behøver ikke være lenger enn en drøy side. 
 

 
 
--- 
 
Sofie Skoug (leder 2015/2016 
25. april 2016/ 25.mai 2016 


