
Referat FAU-møte 3.april 2019 

 

Til stede: Alan Auld (8a), Anine Skou (8c), Cathrine Bore (8d), Elisabeth Teige (8e og 10d), Geir 

Bergkastet (9a), Anne Britt Ausland (9c), Hanne Lunde (9d), Heidi Schei Lilleås (10c), Anne Møller 

Jensen (10e), Beret Vorren (10F) og rektor Elin Brandsæter. 

Referent: Beret Vorren  

Saksliste: 

 

1. Godkjenning referat og saksliste; godkjent 

 

2. Rektor informerer: 

 Nyansettelser. 210 søkere på 4 stillinger. 

 Miljøstreiken: En god del elever borte. Skolen og elevrådet sams om tolking av fraværet. 

 17.mai: Felles flaggheising og avmarsj ned til toget. Ca 100 elever gikk i tog i fjor. 

 Klasselister: Rektor ber kontorleder sende ut til klassekontaktene. 

 

3. Elevrådets kontakt med FAU: FAU ønsker at vi kan kunne ha noen avtalte fellesmøter der vi 

tar opp ulike temaer, som for eksempel vurdering og rus. FAU-leder har formidlet dette 

videre til Elevrådsleder og Innsats for andre og fått positivt bekreftende svar fra dem. 

 

4. Organisering av skoleturer på Fagerborg: Rektor sørger for at skolen er tydeligere på hva de 

mener om saken på høstens foreldremøter. Det blir også viktig å vise fram modeller og 

erfaringer for ulike typer klasseturer. FAU anbefaler at klassene legger seg på et nivå som 

sikrer at alle elevene kan bli med. 

 

5. Rusbruk: FAU-leder har sendt en henvendelse til Sentrum Politistasjon. Vår politikontakt 

Trude Heen kommer på FAU-møte mandag 13. mai. 

 

6. Natteravning: Natteravnveteran Olav Storm har organisert ravning fra Marienlyst i 16 år og 

inviterer oss sammen med skolene i nærområdet. FAU foreslår at noen fra oss hospiterer 

fredag 26.april. Rektor sender ut skolemelding til alle foresatte i 8. og 9. og sjekker om noen 

brenner for dette. Foreløpig kontakt i FAU er Beret. 

 

7. Ungdomshuset i Stensparken: Huset skal ferdig til bruk februar 2020. Elever fra Fagerborg og 

Marienlyst sitter i forprosjektgruppen. 

 

8. Eventuelt: Intet. 

 

Neste møte: Mandag 13.mai kl 18. Politiet kommer kl 19. 

 


