
Referat FAU-møte (digitalt) på Fagerborg skole 5. mai 2021 kl 1800

Tilstede: Sabreen Selvik (8b), Helga Brøgger (8c) Rune Teigen (8d), Ketil Myhrvold (8e),
Monica Bothner (9a), Vibeke Riise Jensen (9a)  Ulla Heli (9c),Vanja Strømstad (9d),  Suzanne
Gordon (9d og 9e), Vibeke Risa (10a), Cathrine Bore (10d), Beret Vorren (10e) - 11 klasser
representert
Fra ledelsen: Assisterende rektor Thomas Wollan

Ikke til stede: 8a, 9b, 10b, 10c - 4 klasser ikke representert
Referent: Beret Vorren

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Ledelsen informerer

● Tilbake på gult nivå mandag 10. mai 2021.
● Veldig mange ladere har forsvunnet. Etterlyser verdier for 50-60 tusen kroner.

Alle må sjekke hjemme!
o FAU-medlemmene sender e-post til foresatte i sine klasser med

utgangspunkt i malen som blir delt sammen med referatet. Dette gjør
vi i samarbeid med ledelsen ettersom deres forsøk gjennom skolemelding
ikke har gitt tilfredsstillende resultater.

● 10. trinn har gjennomført prøvemuntlig med hell denne uken. Muntlig eksamen
blir mest sannsynlig gjennomført i juni.

● Ledelsen er bekymret for at det faglige spriket blant elevene har blitt enda større
gjennom koronaåret. Lærerne veldig fleksible i vurderingsøyemed for å tilpasse
den til gjeldende situasjon.

● Nye lærere er ansatt. Fagerborg er heldig med mange gode søkere.
● Ekstra stor tilsøking til Fagerborg med 70 søkere utenom skolekretsen.
● To koronaverter ansatt, som bidrar positivt både til smittevernarbeid og annet.
● Det blir digitale møter på 8. og 9. trinn. Ledelsen kaller inn snart. Forslag til

innhold som er meldt via FAU sendes videre til ledelsen.
● Revy for 9. trinn gjennomføres mest sannsynlig.  Ball for 10. trinn utgår mest

sannsynlig.
● Vitnemålsutdeling gjennomføres i en eller annen form ettermiddag/kveld torsdag

17. juni.

3. Eventuelt

Natteravning: Rune Teigen fortalte at politiet ønsker voksne/foresatte i parker og
populære steder der ungdom samler seg uten at det organiseres formelt av
Natteravnene. FAU synes dette blir litt diffust og at poenget forsvinner uten vestene.
Men vi oppfordrer samtlige foresatte til å legge fredags- og lørdagskveldsturene
innom aktuelle samlingssteder.



FAU 2021/22: Cathrine Bore stiller ikke til nytt valg ettersom hun representerer 10.
klasse. Det oppfordres at flest mulig av representantene fra 8. og 9. trinn fortsetter til
neste år for å sikre kontinuitet i FAU.  FAU-valg bør gjennomføres på forestående
foreldremøter og FAU ber derfor ledelsen om at dette oppføres på de klassevise
agendaene. FAU oppfordrer videre også foresatte til å ha kamera på under digitale
foreldremøter.


