
Referat FAU-møte på Fagerborg skole 5. februar 2020 kl 1800-1930 

Til stede: Tyra Tønnessen (8b), Martin Andresen (8b), Vanja Strømstad (8d), Else Skjellum (8e), 
Ida Larsson (9b), Karin Oeding (9c), Cathrine Bore (9d), Lisa Sivertsen (9e), Hanne Hay Sætre 
(10a), Linda Ørbekk Nikolaisen (10d) - 9 klasser representert 

Ikke til stede: 8a, 8c, 9a, 10b, 10c, 10e - 6 klasser ikke representert 

Fra ledelsen: rektor Elin Brandsæter, utviklingsleder Frode Hilleren 

Referent: Cathrine Bore 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

(Referat er godkjent på e-post) 

2. Ledelsen informerer 

2.1. Vurderingssituasjoner 

På bakgrunn av diskusjon i FAU-møtet i januar 2020, var ledelsen bedt om å definere hvor 
mange prøver/vurderinger en elev skal kunne ha pr uke og at en plan for prøver utarbeides pr 
trinn i sykluser på et antall uker som skolen mener vil fungere:   

Rektor redegjorde: Alle trinnene har som mål at det skal være maks to pr uke.  

Lærerne har prøveplaner på teamene, men disse er ikke nødvendigvis kommunisert utenfor 
teamet. Noen ganger jobber de med et tema en fagdag, som ender i en vurdering samme dag. 
Andre ganger noe de skal jobbe med over tid. Det er mer variasjon i vurderingssituasjonene: 
prøver, fremføringer, elevsamtaler, gruppearbeid. Lærerne forstår at det kan være nyttig å ha 
det mer spesifikt. 

I følge rektor inneholder ukeplanene informasjon om vurderingene som skal gjennomføres.  

FAU ønsker ikke å bestemme dette for skolen, men ønsker fortsatt en plan slik at foresatte også 
kan planlegge støtten til sine barn. Om det finnes en plan på teamet, bør det være mulig å 
kommunisere denne utenfor teamet. Ledelsen ønsker å forsøke å gjennomføre en slik plan på 9. 
trinn i perioden vinterferien til påsken, for deretter å vurdere denne - dette vil også gjøres av 
FAU. Deretter en ny periode fra påske til sommeren.  

2.2. Innholdet i foreldremøtene 

Basert på FAUs diskusjon i desember 2019, gikk rektor gjennomgikk planen for 
foreldremøtene i februar 2020. FAU og ledelsen er enige i at det er en god  idé at bruken av 
skolemeldingsapp foklares kort - det er dette som skal være standard kommunikasjonskanal 
mellom skole og hjem og vice versa.  

Forslaget om å invitere politiet blir ikke gjennomført. Ledelsen mener at politiet bør ha mer tid 
(og FAU er enig i dette).  

Ledelsen ønsker at foresatte skal få mulighet til å møte faglærere. Det blir gitt tilbud om 
speed-dating med faglærer i organisert form. Kan melde inn behov via faglærer. 10. klasse 
inviterer nå - 9. klasse gjør det senere. 8. klasse diskuterer det.  

 



FAU ønsker å invitere politiet til sitt april-møte. Vi vil samarbeide med ledelsen for å styre 
bestillingen.  

FAU kan få tid i foreldremøtene:  8. klasse ønsker tid til å diskutere klasse-/trinntur i 10. klasse. 
Alle trinnene bør ha natteravning på agendaen.  

 

2.3. Oppfølging elevundersøkelsen 

Frode Hilleren har gått inn i detaljene i elevundersøkelsen for å se på vurdering for læring, da 
skolen var overrasket over at resultatene på dette området i elevundersøkelsen ikke var 
høyere. Når man går inn i detaljene ser man elevene i større grad enn både i 2017 og 2018 får 
være med på å påvirke hva som skal vurderes, være med på å bestemme skolehverdagene og å 
få hjelp fra læreren til å forstå egen utvikling i faget. Skolen følger opp dette videre.  

 

3. Driftsstyret  

Driftsstyret hadde møte den 15. januar, Signy Vabo og Cathrine Bore deltok som 
foreldrerepresentanter. Strategisk plan og budsjett ble vedtatt. Neste møte er 4. mars 2020.   

4. Natteravning 

Natteravningen ved Fagerborg har så langt godt fint og klassene stiller stort sett med 
representanter. Tyra sender ut natteravnpåminnnelse til FAU-representant halvannen uke før 
den respektive klasse har ansvaret for natteravningen.   

5. Ungdomshuset i Stensparken 

Det er viktig å forstå de økonomiske prioriteringene som eventuelt må gjøres for å finansiere 
ungdomshuset. For Fagerborg skole er bydelens drift av Haugenkaféen viktig. I tillegg er 
elevenes medvirkning avgjørende.  
 
FAU diskuterte hvorvidt vi bør koordinere oss med velforeningen på Bolteløkka, FAU på 
Bolteløkka, Marienlyst, Ila etc. Frivillig engasjement er helt avgjørende for at det skal skje noe. 
Foreløpig ønsket ingen å påta seg denne oppgavene.  
 
FAU ønsker å invitere bydelsutvalgsleder til møtet 4. mars. (Ansvar: Lise Bjerkan) Vi ønsker 
også at elevrådets leder og nestleder er tilstede.  (Ansvar: Cathrine Bore) 
 

6. Skolemiljøutvalget 

Rektor informerte om at assisterende rektor innkaller til møte 4. mars 2020. 

7. Oslo KFU - oppdatering 

Tyra Tønnesen og Cathrine Bore deltar i møte for skolegrupper E og F tirsdag 11. februar. 

Foreldrekonferansen for skoleledere og FAU-ledere 18. mars 2020. Rektor og FAU-leder 
planlegger å delta.  

8. Klasseturer 

Else og Cathrine har arbeidet videre med rammene for klasseturer utenfor skolens regi.  



Vanja Strømstad kaller inn til møte med representanter for alle 8.-klassene for å sette i gang det 
praktiske arbeidet. Denne gruppen (ved Vanja Strømstad og Else Skjellum) forbereder en slide 
som kan presenteres i alle foreldremøtene i 8. klasse etter vinterferien. FAU ønsker videre at 
denne gruppen arbeider videre med hvilke verdier som er viktige for gjennomføringen av slike 
turer, for eksempel at alle gis mulighet til å delta, at det skal binde elevene sammen i tryggere 
fellesskap etc.   

9. Eventuelt 

9.1. Mobilbruk 

FAU ønsker å diskutere rammene for mobilbruk i skoletiden i et fremtidig møte. FAUs 
medlemmer er usikre på når mobiltelefonene leveres inn og når de leveres ut - og om dette kan 
være med på å hindre dusjing etter gymtimene (spesielt blant jentene). 

9.2. Neste møte 

4. mars kl 1800: FAU ønsker å følge opp underveisvurderingene. Til møtet i mars skal alle 
gjennomgå antall vurderinger gitt pr fag (for egen elev) i første termin. Hva er hyppigheten? Er 
det ulikheter mellom fag? Dette skal brukes som grunnlag for diskusjon om vurderinger i 
mars-møtet.  

 

 

 


