
Referat fra FAU-møte (pr. video) på Fagerborg skole 7. oktober 2020 kl 1800  
Til stede: Christen Pedersen (8a), Sabreen Selvik (8b), Helga Brøgger (8c), Rune Teigen (8d) 
Anke Imsen (8d), Ketil Myhrvold (8e), Monica Bothner (9a), Line Riise Jensen (9a), Ulla Heli (9c, 
fra punkt 4), Vanja Strømstad (9d), Suzanne Gordon (9d), Martin Hennum (10c) Cathrine Bore 
(10d), Beret Vorren (10e) - 11 klasser representert 
Fra ledelsen: Uviklingsleder Frode Hilleren 
Ikke til stede: 9b, 9e, 10a, 10b - 4 klasser ikke representert 
Referent: Beret Vorren/Cathrine Bore 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent. 

Referat fra møter i skoleåret 2019-2020 ligger her: 
https://fagerborg.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

2. Konstituering av FAU 

Følgende ble valgt 

leder: Cathrine Bore 
nestleder: Helga Brøgger 
sekretær: Beret Vorren 

 

3. Ledelsen informerer - skoledrift under Covid-19 

Utfordrende situasjon. Ledelsen føler de kjenner til årets 8.trinnselever mindre enn tidligere kull. 
Fagfornyelse krevende når man ikke kan være sammen.  Organiserer skolen med ulike 
starttidspunkt, det benyttes separate innganger, hånd- og pulthygiene. Prøver å holde klassene 
i egne kohorter. Har klart seg overraskende bra til nå. 

Har begynt å gå rundt i klassene - både for å bli kjent med elevene og for å vite hva som skjer i 
klasserommene for å følge opp lærerne. Ledelsen tar ett trinn pr uke.  

Nasjonale prøver er gjennomført og analyseres for tiden. Kan man se spor av vårens 
hjemmeskole? Resultatene gjennomgås på senere FAU-møte. 

Er nøye på at elever og ansatte med symptomer holdes hjemme - eller sendes hjem. 
Oppfølging av elever som må være hjemme pga karantene eller symptomer: om man ikke er for 
syk til å jobbe, følger skolen Utdanningsdirektoratets retningslinjer om at den første uken 
henvises det til ukeplaner. Lærerne skal lage utfyllende ukeplaner slik at elever hjemme kan 
følge med. Dessuten noe kontakt mellom lærere og elever for at lærerne skal lage opplegg 



dersom de får til det. Dersom elevene er borte over tid har de krav på tettere oppfølging. 
Lærerne skal da ta kontakt med elevene. Er de borte i 14 dager og det er ting som skal leveres, 
skal de få tilbakemeldinger.  

Fraværsføring blir noe endret fordi korona ikke skal føres på samme måte som annet fravær (for 
vitnemålet).  

 

4. FAU skoleåret 2020-2021 v/Cathrine Bore 

Saker FAU har jobbet med forrige skoleår: 

● Fulgt opp og jobbet med ungdomshuset i Stensparken 
● Natteravning 
● Skoleturer i foreldreregi 

FAU er åpent organ og skal formidle det vi syns er viktig for å være med å utvikle en god skole. 
Nye innspill: 

● Foreldre som ressurs/hjemmeskole. Dialog med skolen om forventninger og konkrete 
tips til hva vi som foreldre kan bidra med. 

● Politikontakt og politiets tilstedeværelse på skolen? 
● Hvordan jobbe med rus? Mulig å invitere helsesykepleier og sosiallærer på et 

FAU-møte. Psykisk helse på skolen.  
● Karakterfri skole. Hva er status for vurderingsarbeidet nå?  
● Har skolen fast mal på utviklingssamtalene? FAU opplever noe sprik i kvaliteten på 

disse.  

 

Oppfølging:  

● Rus/psykisk helse: FAU ønsker å invitere sosiallærer/helsesykepleier til FAU-møte for å 
orientere/diskutere. Beret Vorren følger opp 

● Karakterfri skole: Cathrine Bore tar kontakt med rektor for å invitere ledelsen til å 
presentere utviklingen i vurderingsarbeidet 
 

5. Natteravning høsten 2020 v/Cathrine Bore 

FAU fortsetter arbeidet med natteravning.  
Rune Teigen tar over som FAUs natteravnansvarlige.  

 

6. Valg til Skolemiljøutvalget 

FAU valgte følgende medlemmer til Skolemijøutvalget for skoleåret 2020-21:  



Faste medlemmer: Sabreen Selvik (8b) og Odd Olav Eide (9c) 
Varamedlemmer: Ulla Heli (9c) og Anke Imsen (8d)  

7. Fremtidige møter 

Onsdag 4. november 2020 kl 18 
Onsdag 2. desember 2020 kl 18 
Onsdag 6. januar 2021 kl 18 
Onsdag 3. februar 2021 kl 18 
Onsdag 3. mars 2021 kl 18 
Onsdag 7. april 2021 kl 18 
Onsdag 5. mai 2021 kl 18 
Onsdag 2. juni 2021 kl 18 

 

 

 

 


