
Referat FAU-møte Fagerborg skole 6. november 2019  

Til stede: Signy Vabo (8a), Cecilie Wille (8c), Lise Bjerkan (8d), Una Øyen (9a), Ida Larsson 
(9b), Karin Oeding (9c), Cathrine Bore (9d), Beret Vorren (9e), Hanne Sætre (10a), Eli 
Munkelien (10d) 

Ikke tilstede: 8b, 8e, 10b, 10c, 10e 

Fra ledelsen; rektor Elin Brandsæter, assisterende rektor Thomas Wollan og utviklingsleder 
Frode Hilleren 

Referent: Beret Vorren 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling  

2. Nasjonale prøver 

Ledelsen presenterer ferske resultater fra nasjonale prøver. Fagerborg ligger over Oslosnittet. 
Fremgangen fra 8. trinn 2018 til 9. trinn 2019 er god. Resultatene blir presenterert på 
foreldremøtene over nyttår 2020, men vil før den tid publiseres her: 
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/fagerborg-skole. (De er ikke ennå 
offentlige.) Ledelsen oppfordrer foresatte til å lage gode leseøkter hjemme og å lese for 
barna/ungdommene. 

3. Ledelsen informerer 

Utviklingsleder Frode etablerer for tiden en vurderingsgruppe med 12 elever. «Hva er en god 
tilbakemelding?», «Hvilke tilbakemeldinger motiverer?» «Hva tenker dere om karakterer?» er 
eksempler på spørsmål som skal diskuteres på skolen. 

FAU-representanter må etterspørre klasselister fra kontoret. Send e-post til 
camilla.astrup@ude.oslo.kommune.no 

 
4. Driftsstyret v/Beret Vorren 

Første møte onsdag 13. november. Det er p.t ingen saker FAU bør mene noe om. 

5. Valg til Driftsstyret 

FAU valgte Cathrine Bore (9d) og Signy Vabo (8a) som foreldrerepresentanter i driftsstyret for 
perioden januar 2020 - desember 2021. Som personlig vara for Cathrine Bore ble Cecilie Wille 
(8c) valgt. Som personlig vara for Signy Vabo ble Lise Bjerkan (8d) valgt.  

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/fagerborg-skole


 

6. Organisering av skoleturer på Fagerborg v/Else Skjellum og Cathrine Bore 

Arbeidet er i prosess. 

 
7. Natteravning v/Beret Vorren 

 
Kommende natteravninger og den/de ansvarlige for å skaffe ravnere er: 
 
Fre 08.nov 9e – Beret 
Fre 15.nov 9b – Karoline og Ida  
Fre 22.nov 10a – Hanne  
Fre 29.nov 10b – Casandra og Astrid  
Fre 06.des 10c - Kjersti 
Fre 13.des 10d - Eli 
 

8. Ungdomshuset Stensparken v/Lise Bjerkan 
 
Lise er i dialog med politikere og bydelsadministrasjonen og følger saken videre. 
 

9. Samarbeid med elevrådet v/Cathrine Bore 
 
Cathrine har initiert kontakt med elevrådsleder for videre dialog og eventuelt samarbeid.  
 
10. Årsplan for FAU v/Cathrine Bore 

Cathrine presenterte forslaget til plan, som også er diskutert med ledelsen på skolen. FAU 
fortsetter diskusjonen for vedtak i desember-møtet.  

11. Skolemiljøutvalget v/Lise Bjerkan og Odd Olav Eide 

Første møte var opprinnelig planlagt til 13. november, men dette er utsatt. Ledelsen kaller inn til 
første møte. 

 
12. Eventuelt 

12.1. Facebook for FAU 

Cathrine ber om at FAU-medlemmene blir med i Facebookgruppen som er opprettet for ad 
hoc-diskusjoner m.m. Ta eventuelt kontakt med Cathrine for invitasjon.  



12.2. Formen på foreldremøtene  

Ledelsen ønsker at FAU diskuterer formen på foreldremøtene. Dette tas opp i desember-møtet, 
herunder om vi kan få politiet med på de felles trinnmøtene.  

 


