
Referat FAU-møte (digitalt) på Fagerborg skole 3. mars 2021 kl 1800  
 
Tilstede: Christen Pedersen (8a), Sabreen Selvik (8b), Helga Brøgger (8c), Anke Imsen (8d), 
Ketil Myhrvold (8e), Ida Shainian (9b), Ulla Heli (9c), Suzanne Gordon (9d og 9e), Vibeke Risa 
(10a), Ida Larsson (10b), Cathrine Bore (10d), Beret Vorren (10e) - 13 klasser representert 

Fra ledelsen: Rektor Elin Brandsæter  

Ikke til stede: 9a, 10c 

Referent: Beret Vorren 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling  

 
2. Ledelsen informerer  

● Lettelse over at vi fortsetter på gult nivå. Lite sykefravær blant lærerne. Greit 
trøkk på skolen, men merker at det er en trøtthet både hos elevene og blant 
lærerne. 

● Legger lærerkabalen til neste år. Litt utskiftninger i staben. 
● Smittevernhensynet gjør at bokskapene ikke kan tas i bruk ennå. Elever med to 

hjem kan få innvilget to boksett. Lærerne prøver å være tydelig på hvilke fag som 
elevene trenger å ta med bøker til. 

● Ingen fysiske foreldremøter før påske. Mulig ulike varianter på grunn av ulike 
behov på de forskjellige trinnene. FAU støtter ledelsen i å avvente 
pressekonferansen 15. mars 2021. 

3. Ny skolegruppeorganisering 

FAU diskuterte skolegruppeorganiseringen i Oslo KFU. 

Oslo KFU forklarer ikke bakgrunnen for de nye skolegruppene, som skyldes endrede 
skolegrupper i Utdanningsetaten. Den nye organiseringen hensyntar at skoler i samme 
bydel er i samme skolegruppe. Dette vil si at ansvaret for områder som barnevern, 
fritidsklubber, helse osv er på samme overordnede nivå. Nytt er at alle skoler fra to, tre 
eller fire bydeler er samlet i samme skolegruppe. Det ser ut til at man har valgt å samle 
bydeler som delvis er ganske ulike. (St. Hanshaugen er sammen med Frogner og 
Søndre Nordstrand.) Etter vår oppfatning bør vi se på dette som en berikelse: Vi får 
mulighet til å samarbeide med foresatte ved skoler med annen sammensetning og 
kanskje med annen sosioøkonomisk bakgrunn, og kan på bakgrunn av dette kanskje 
skape et enda bedre FAU-arbeid ved de enkelte skolene. At det kan være vanskelig å 
finne parkeringsplass når man skal kjøre tvers over byen må kanskje bety at Oslo KFU 
ser på et endret mandat slik at man legger inn at Oslo KFU også skal legge til rette for 
digitale møter? Den nye skolegruppeorganiseringen kan dessuten motvirke økende 
sosiøkonomiske forskjeller. 

 



Vedtak: Cathrine Bore fikk i oppgave å sammenfatte et innspill til Oslo KFU. 

4. Natteravning v/Anke Imsen 

Fremdeles ingen endringer i ordningen. 

 

 

Neste møte: onsdag 7. april 2021 kl 1800 - sannsynligvis som digitalt møte. 

 

 

 

 


