
Referat FAU-møte på Fagerborg skole 4. desember 2019 

Til stede: Signy Vabo (8a), Tyra Tønnessen (8b), Else Skjellum (8e), Pernille Brente (9a), 
Karoline Berg (9b), Cathrine Bore (9d), Beret Vorren (9e), Hanne Hay Sætre (10a), Eli Bleie 
Munkelien (10d) 

Ikke tilstede: 8c, 8d, 9c, 10b, 10c, 10e 

Fra ledelsen: utviklingsleder Frode Hilleren 

Referent: Beret Vorren/Eli Bleie Munkelien 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

(Referat er godkjent på e-post) 

2. Ledelsen informerer 

Ledelsen var bedt om å gi en oppdatering på psykososial plan/psykososialt miljø samt 

fraværsstatistikk.  

Frode Hilleren presenterte: 

● Fersk elevundersøkelse og en grundig gjennomgang av hvilke ressurser skolen har og 
hvilke tiltak som gjøres for elevmiljøet. 

● Fraværsproblematikk på 10. trinn. 
 

I tillegg nevnte han at skolen arbeider med fagfornyelsen og at verdigrunnlaget som ligger i 
overordnet del skal gjennomsyre alt som skjer på skolen. 

Opprinnelig plan for møtet innebar også at ledelsen skulle presentere utkast til 

satsningsområder (strategisk plan og budsjett) slik at FAU kunne vurdere innspill til strategisk 
plan og budsjett. Rektor informerte i forkant av møtet at skolen ikke mottar budsjettutkast før 
16. desember.  FAUs leder bemerket at det er underlig at ikke et utkast til planen er klar. Frode 
Hilleren sier at den er nærmest identisk med tidligere plan. FAU ber ledelsen om å merke seg at 
FAU aldri har sett denne planen og at FAU har en forventning om å bli informert 

 

3. Driftsstyret v/Beret Vorren 

Strategisk plan blir behandlet på møtet i driftsstyret den 8. januar 2019.  

4. Organisering av skoleturer på Fagerborg v/Else Skjellum og Cathrine Bore 

FAU diskuterte forslag til regler og retningslinjer for klasseturer basert på utkastet delt med 
innkallingen og fremlegg av dette: 
Felles retningslinjer og inngang til beslutning, planlegging og hva det innebærer vil være en 
fordel.  
FAUs rolle er å ta stilling til prinsippene for klassetur, og hvilke retningslinjer som skal gjelde 
for Fagerborg.  



Prinsipper som bør inkluderes - anbefaling om at det skal gjelde for hele trinnet (når turer 
organiseres), og forventninger om at overlevering av rapport/håndbok fra ett trinn til et annet 
med tips og erfaringer fra ett årskull til et annet.  

● Forslag til prinsipper listes for å bli diskutert på neste FAU - Else tar en runde på det. 
● Eli sender mail til Merethe Melchior og ber om hennes innspill fra organisering av 

forrige 10-klassetur. 

 

5. Natteravning v/Beret Vorren 

 

FAU-medlemmet i den enkelte klassen er ansvarlig for sin klasses ravning.  

Natteravningen krever skikkelig planlegging for å tromme sammen 3-4 stykker som er 
nødvendig pr klasse. Skole-sms fungerer dårlig som verktøy. Eli B Munkelien deler 
eksempelmail med FAU i etterkant av møtet - bruk den gjerne! 

Planen for de nærmeste ukene er: 

Fre 13. 
des 

10d 

Fre 03.jan  10e 

Fre 10.jan  8a 

Fre 17.jan  8b 

Fre 24.jan  8c 

 

Beret flytter til Malaga i januar 2020 og blir der ut skoleåret.  

Ny natteravnkoordinator blir Tyra Tønnessen fra den 24. januar 2020.  

Mellom 1. og 24. januar er Cathrine Bore ansvarlig.  

 

6. Foreldremøtene - alle 

Ledelsen har oppfordret FAU til å diskutere hva som fungerer, hva som ikke fungerer  - hvordan 
bør innholdet være? 

FAU mener at fellesdelen i det første foreldremøtet på 8. trinn fungerer meget godt. Det er mye 
informasjon, men formen er god og engasjementet ledelsen viser er formidabel. (Kommentar: 
Den konstruktive tilbakemeldingsøvelsen kan oppleves som kneblende av noen. Ledelsen 
oppfordres til å tydeliggjøre hensikten med øvelsen og kommunisere det klart i forkant til 
foreldrene.) 

Forslag til tema:  

- I andre foreldremøte i 8. klasse: 10.-klassetur for 8-klasse med innlegg fra koordinator fra 
forrige 10.-klassetur (må arbeides mer med av FAU) 



- Invitere politiet til ett av trinnmøtene - samme trinn hvert år. FAUs forslag er 9. trinn.  

- FAU ønsker forbedret struktur for de klassevise møtene. Agendaen virker noe tilfeldig (for 
eksempel kan det være overlapping med punkter fra fellesmøtet), den er ikke koordinert med 
klassekontakten(e). Kontaktlærerer virker ofte lite forberedt og det ville være fantastisk om 
kontaktlærer kunne være ordstyrer(leder av møtet på samme måte som hen leder en klasse.  

Videre ønsker FAU at ledelsen og lærerne er tydelige med tanke på hvordan skolen ønsker 
dialog og tilbakemeldinger fra foreldrene. Er det e-post, telefon, be om møte med ledelsen, 
læreren eller er det i foreldremøtene? Dette bør være et gjentagende punkt på alle 
foreldremøter. 

 

7. Ungdomshuset Stensparken v/Lise Bjerkan 

Saken ble utsatt.  

8. Samarbeid med elevrådet v/Cathrine Bore 

Cathrine har hatt møte med elevrådsleder for å diskutere hva FAU og elevrådet kan jobbe 
sammen om. Bl.a har elevrådet vært opptatt av bortfall av karakterer og her opplever elevrådet 
at elevene ikke blir hørt. FAU diskuterte utfordringer og roller hva gjelder tematikken. 

FAU setter tematikken rundt dialog med elev, foreldre og skole på agendaen ved et senere 
møte. 

FAU er åpne for å invitere elevrådet til FAU-møter for å diskutere og eventuelt gi innspill til 
enkeltsaker, som forslag til rammeverk for klassetur. 

Cathrine gir tilbakemelding til elevrådsleder på forslag til form og rammer for et slikt 
samarbeid. 

9. Årsplan for FAU v/Cathrine Bore 

Saken ble utsatt.  

10. Skolemiljøutvalget v/Lise Bjerkan og Odd Olav Eide 

Ledelsen har ikke kalt inn til møte i Skolemiljøutvalget ennå. FAU har forståelse for at dette er 
noe som ledelsen synes er vanskelig og oppfordrer ledelsen til å se til hva andre skoler gjør. 
Dette kan gjøre det enklere for skolen å komme i gang.  

11.  Eventuelt 

11.1. Valg av nestleder 

Som nestleder fra 24. januar 2020 ble Tyra Tønnesen (8b) valgt.  

 


