
Referat FAU-møte (pr. video) på Fagerborg skole 3. februar 2021 kl 1800  
 
Tilstede: Hilde Zeiner (8b), Helga Brøgger (8c), Guro Sollien Eriksrud (8c), Rune Teigen (8d), 
Ketil Myhrvold (8e), Line Riise Jensen (9a), Ida Shahinian (9b), Ulla Heli (9c), Vanja Strømstad 
(9d), Suzanne Gordon (9d og 9e), Vibeke Risa (10a), Cathrine Jacobsen (10b), Ida Larsson 
(10b), Cathrine Bore (10d), Beret Vorren (10e) - 13 klasser representert 
Fra ledelsen: Rektor Elin Brandsæter og assisterende rektor Thomas Wollan 
Ikke til stede: 8a, 10c - 2 klasser ikke representert 
Referent: Beret Vorren 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen ble godkjent. 

2. Ledelsen informerer 
Psykisk helse: FAU har bedt om at at skolen informerer om hvordan den følger opp og 
gjennomfører temaet psykisk helse i klassene. 

Flere elever har behov for å snakke om sin situasjon under pandemien.  
Dette gjøres på Fagerborg for å ivareta elevenes psykiske helse: 

● Klassens halvtime kan brukes til temaer knyttet opp til psykisk helse.  
● Helsesykepleier har tilstedeværelse alle dager bortsett fra tirsdag. Sosiallærer og 

assisterende rektor er også åpne for vanskelige samtaler.  
● Elevmentorene har gjort en flott jobb under pandemien. 
● Ledelsen ønsker å lage en systematisk plan for arbeid med psykisk helse og 

bruker tid på dette i utviklingsteam.  
● Personalet har hatt opplæring i traumeinformert undervisning med Brusetkollen 

spesialskole.  
● Elevfokusmøte hver sjette uke. 

Bydelen har terapeuter (Rune og Anne Marit) som kan bidra i opplegg rundt temaet. 

 

Ellers; 
Spennende om det blir eksamen. 

 
3. Oppdatering fra Driftsstyret v/Cathrine Bore 

 
Det jobbes med strategisk plan. Fristen er utsatt. Budsjettet er vedtatt. 
 
 

4. Natteravning v/Rune Teigen 
 

Pause i natteravning på ubestemt tid. Rune sender mail til FAU-representanten til 
klassen som skal gå ca 3 uker før ravningen. 10a er neste på lista. 



 
5. Eventuelt  

FAU-foreldrene er fornøyde med utviklingssamtalene. 

 

Neste møte: Onsdag 3. mars kl 1800 (sannsynligvis på video). 


