
Referat FAU-møte (pr. video) på Fagerborg skole 6. januar 2021 kl 1800  
 
Tilstede: Sabreen Selvik (8b), Guro Sollien Eriksrud (8c), Rune Teigen (8d), Ketil Myhrvold 
(8e), Monica Bothner (9a), Barbara Schön (9b), Ulla Heli (9c), Suzanne Gordon (9d og 9e), 
Vibeke Risa (10a), Ida Larsson (10b), Martin Hennum (10c), Cathrine Bore (10d), Beret Vorren 
(10e) - 14 klasser representert 
Fra ledelsen: Assisterende rektor Thomas Wollan 
Ikke til stede: 8a 

Referent: Beret Vorren 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling  

Innkallingen ble godkjent. 
 

2. Ledelsen informerer  

a. Koronasituasjonen:Osloskolen har per nå rødt nivå fram til 21/1, men ledelsen 
overraskes ikke om situasjonen fortsetter. Gjennomføring av eksamen diskuteres 
i skolemiljøet.  

b. Elevundersøkelsen: Undersøkelsen er omfattende (60-70 spørsmål). 86% av 
elevene deltok. Punkter ledelsen trekker fram som interessante: 

● 9 av 10 elever trives god/svært godt på skolen.  
● I år er scoren på arbeidsro høyere enn vanlig.  
● Økende positiv holdning til vurdering for læring.  
● 9 av 10 sier de aldri har blitt utsatt for digital mobbing.  
● 3 av 4 sier de får god hjelp til leksene hjemme.  
● 15% har ikke et sted å jobbe ved hjemmeskole. 
● Like mange likte hjemmeskole dårligere som bedre enn normal-skole. 
● Over halvparten mener de har lært mindre eller mye mindre. 
● Forbedringspotensialer: Stor forskjell mellom klassene. Øke 

elevinvolvering. Null-mobbetall viktig! 

 

3. Oppdatering klasselister v/ Cathrine Bore 
 
Klasselistene deles ut til klassekontakten/FAU-representanten av Camilla på kontoret, 
ikke fra kontaktlærerne. 
 

4. Psykisk helse v/Guro Sollien Eriksrud 
 
Det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring skal gjennomsyre alle fag i henhold til 
den nye læreplanen (gjelder 8. og 9. trinn). FAU ønsker at skolen informerer om hvordan 
de følger opp og gjennomfører temaet psykisk helse i klassene. Dette er tidspunktet å 
løfte fram dette viktige emnet. 



 
 
 

5. 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. 
 

 

6. Eventuelt  

Elevene på 10.trinn fikk før jul brev med koder for å opprette MinID. Viktig at elevene tar 
bilde av disse kodene slik at de får søkt vgs før 1.feb/1.mars. 

 

Neste møte: Onsdag 3. februar kl 1800 


