
Referat FAU-møte (pr. video) på Fagerborg skole 2. desember 2020 kl 1800  
 
Til stede: Christen Pedersen (8a), Sabreen Selvik (8b), Helga Brøgger (8c), Guro Sollien 
Eriksrud (8c), Rune Teigen (8d), Ketil Myhrvold (8e), Monica Bothner (9a), Line Riise Jensen 
(9a), Vanja Strømstad (9d), Suzanne Gordon (9d+ 9e), Vibeke Risa (10a), Cathrine Jacobsen 
(10b), Ida Larsson (10b), Martin Hennum (10c) Cathrine Bore (10d), Beret Vorren (10e) - 13 
klasser representert 
Fra ledelsen: Rektor Elin Brandsæter og assisterende rektor Thomas Wollan 
Ikke til stede: 9b, 9c - 2 klasser ikke representert 
Referent: Beret Vorren 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent. 
 

2. Ledelsen informerer  

a. Koronasituasjonen: Ledelsen er veldig fornøyd med de ansattes innstilling og 
føler situasjonen på skolen fungerer tross rødt nivå.  

b. Elevundersøkelsen: Presenteres på neste FAU-møte 
c. Nasjonale prøver: Fagerborg ligger som før rundt og over Oslosnittet. 

Resultatene presenteres i foreldremøtene i begynnelsen av 2021. Resultatene er 
lagt ved som vedlegg 1.  

 
Helga Brøgger nevnte at Utdanningsetaten i Oslo er i gang med en kunstig  
intelligens-prosjekt om "Læringsanalyse", som bl.a. er meldt inn i Datatilsynets  
regulatoriske sandkasse. Mer informasjon om dette i vedlegg 2. 
 
Ved spørsmål om bruk av kamera i hjemmeskoleundervisningen, har FAU forståelse for  
at lærerne ikke kan pålegge elevene å skru på kameraet, men ønsker at  
lærerne skal oppfordre til dette. 
 

 
 

3. Oppdatering Oslo KFU v/Helga Brøgger og Cathrine Bore 
 
Vi har deltatt på de to siste møtene, som gjennomføres hver måned. Saken med størst 
relevans for oss er utarbeides av en Oslostandard for skoletur. Ønskelig om å lage 
faglige turer og øremerkede midler på skolebudsjettet. Oslo KFU arbeider videre med 
dette.  
 
Cathrine redegjorde for innlegg hun holdt i møtet 26. november 2020, hvor hun etterlyste 
at foreldrene kom på banen i debatten om Osloskolen.  
 



Viktig tilbakemeldinger på hvordan hjemmeskoleperioden i vår gikk: 
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%
C3%B8te-151020-.pdf 
 
 

4. Natteravning v/Rune Teigen 
 
Pause i natteravning på ubestemt tid (i hvertfall til etter jul). Rune sender mail til 
FAU-representanten til klassen som skal gå ca 3 uker før ravningen. 
 

5. Ungdomshuset Stensparken/Haugenkaféen v/Vibeka Risa 

Vibeke har vært i kontakt med Ida Aaboen, som leder Haugenkaféen. Budsjettet som er 
foreslått for 2021 tar høyde for at Haugenkaféen fortsetter mer eller mindre som før, men 
med mulig avvikling fredager fordi kaféen da brukes mye mindre enn tirsdag til torsdag. 
Når Ungdomshuset åpner overføres ettermiddagsaktivitetene fra kafeen til huset. Huset 
vil kunne by på større arrangement. Vibeke følger med videre.  

6. Eventuelt:  

Cathrine følger opp at det deles ut klasselister fra kontoret.  

 

Neste møte: Onsdag 6. januar 2021 kl 1800 
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Vedlegg 1: Resultater fra nasjonale prøver 2020 
 

 
 
 

 

  

8. trinn Nivå 1-2 Nivå 3-4 Nivå 5 Skalapoeng (Oslo) 

Lesing 20% 30% 50% 54 (53) 

Regning 20% 33% 47% 54 (52) 

Engelsk 16% 36% 48% 54 (53) 

9. trinn Nivå 1-2 Nivå 3-4 Nivå 5 Skalapoeng (Oslo) 

Lesing 2019 20% 30% 50% 53 (52) 

Lesing 2020 20% 23% 27% 55 (56) 

Regning 2019 17% 38% 45% 53 (52) 

Regning 2020 18% 30% 52% 55 (55) 



Vedlegg 2: Mer informasjon om kunstig intelligens-prosjekt 

https://www.uninett.no/sites/default/files/bruk_av_dataporten_til_laeringsanalyse_-_brian
_jorgensen.pdf (Dette er en gammel presentasjon, men den gir god informasjon om 
hvilke veivalg man har gjort tidlig i prosjektet). 

https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel-pedagogiske-programmer/laeringsanalyse-i-pr
aksis/242591 

Opptak fra presentasjonen av prosjektet ved lanseringen av Datatilsynets regulatoriske 
sandkasse: Åpning av sandkasse for personvern og kunstig intelligens | Datatilsynet 
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