
Referat FAU-møte på Fagerborg skole 8. januar 2020 

Til stede: Signy Vabo (8a), Tyra Tønnessen (8b), Odd Olav Eide (8c), Lise Bjerkan (8d), Pernille 
Brente (9a), Ida Larsson (9b), Karin Oeding (9c), Cathrine Bore (9d), Hanne Hay Sætre (10a), 
Kjersti Thorbjørnsrud (10c) 

Ikke tilstede: 8e, 9e, 10b, 10d, 10e 

Fra ledelsen: rektor Elin Brandsæter 

Referent: Cathrine Bore 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 

(Referat er godkjent på e-post) 

2. Ledelsen informerer 

Ledelsen var bedt om å gi FAU en innføring i strategisk plan samt gjennomgå 

elevundersøkelsen: tolkning av funn og tiltak.  

2.1. Strategisk plan 

Strategisk kart ligger til grunn for skolens strategiplan. 

 

Skolens utkast til strategisk plan, som skal vedtas av driftsstyret i møtet 15. januar 2020, er 
knyttet til Bruker-området i kartet og er en videreføring av den gamle planen. I tillegg er det ett 
nytt punkt knyttet til fagfornyelsen. 9. og 10. trinn uteksamineres etter gammel ordning, 8. 
etter ny.  Til hvert av ovennevnte punkter er det beskrevet risiko og og risikoreduserende 



tiltak. Planen omsettes så i tiltak som skolens ledelse og ansatte arbeider med gjennom 
strategiperioden. Skolens arbeid med fagfornyelsen er godt i gang. Ledelsen deltar i ekstern 
opplæring via skoleledermøter i skolegruppe E og F og internt brukes fellestid til å planlegge 
nødvendige endringer. Fordi programmering skal inn både i naturfag og kunst og håndverk, er 
noe faglig kompetanseheving nødvendig. I tillegg vil det være nødvendig å arbeide med 
pedagogiske endringer, blant ved at følgende temaer skal prioriteres på tvers av fag:  

● demokrati og medborgerskap 

● bærekraftig utvikling 

● folkehelse og livsmestring 
 

Ledelsen vil informere om fagfornyelsen i foreldremøtene som planlegges i februar.  

2.2. Elevundersøkelsen 

Rektor la frem resultatene fra elevundersøkelsen og en del av funnene ble diskutert i møtet. 
Resultatene blir også fremlagt på foreldremøtene i februar. 

Rektor fikk spørsmål om skolevegringproblematikk. Skolen har helsesøster, rådgiver, 
elevterapeuter (to ganger i uken) og lærer som drar hjem til elever om nødvendig.  

3. Driftsstyret  

Driftsstyret hadde møte den 8. januar, Signy Vabo og Cathrine Bore deltok som 
foreldrerepresentanter. Skolen hadde, med ett unntak, ikke fått informasjon om hvilke 
politikere som skal være driftsstyremedlemmer. Strategisk plan og budsjett kunne derfor ikke 
vedtas. Nytt møte er planlagt 15. januar 2020.  

4. Natteravning 

Cathrine Bore fremla planen for natteravning ut skoleåret og inn i skoleåret 2020/2021. Det er 
en god idé å bruke de klassevise foreldremøtene i februar til å planlegge ravningen for de 
enkelte klassene.  Planen er vedlagt referatet. Cathrine deler også eksempel-epost basert på 
hva Karin Oeding og Signy Vabo har brukt til sine klasser.  

5. Ungdomshuset i Stensparken 

Lise Bjerkan informerte om e-post hun hadde mottatt fra bydel St. Hanshaugen. I byrådssak 
148/19 ble det tilført midler til Omsorgsbygg Oslo KF (OBYs) investeringsbudsjett for 
Ungdomshus i Pilestredet 84B. Bydelen har ikke fått oversendt nøyaktig hva dette vil bety for 
årlige utgifter for bydelen, men det vil redusere OBYS utgifter og dermed bydelens fremtidige 
årlige leie.  

Status på fremdrift Pilestredet 84 B per desember er antatt som følger: 
·        Utlysning av konkurranse for totalentreprise fra Omsorgsbygg  i løpet av januar 
2020. 
·        Oppstart gjennomføring totalentreprenør april/mai 2020. 
·        Overlevering til Bydel St. Hanshaugen mai/juni 2021, og da med en antatt åpning 
sommeren 2021. 

 
Lise holder videre dialog med bydelen.  



Signy og Cathrine møter elevrådsrepresentantene i driftsstyremøtet 15. januar og diskuterer 
der hvordan vi som foreldre og elever kan sørge for at vi er involvert i det videre arbeidet. FAU 
mener at det er spesielt viktig at ungdommene blir hørt.  

 

6. Årsplan for FAU 

FAU vedtok årsplanen som retningsgivende for innhold i FAU-møtene ved Fagerborg skole. 

7. Skolemiljøutvalget 

Lise Bjerkan og Odd Olav Eide er ikke invitert til møte i skolemiljøutvalget ennå. FAU vil derfor 
gjenta at det har forståelse for at dette er noe som ledelsen synes er vanskelig, men oppfordrer 
ledelsen til å se til hva andre skoler gjør. Dette kan gjøre det enklere for skolen å komme i gang.  
 

8. Eventuelt 

8.1. Prøver, tester 

Flere foreldre og elever opplever at omfanget av prøver, tester, vurderingssituasjoner er 
uhåndterlig høyt i perioder. FAU ber ledelsen om å definere hvor mange prøver/vurderinger en 
elev skal kunne ha pr uke og at en plan for prøver utarbeides pr trinn i sykluser på et antall uker 
som skolen mener vil fungere. Der slike planer allerede brukes (f.eks 8. trinn) fungerer det godt. 
FAU ønsker at skolen implementerer dette.  

8.2. Vurderinger 

FAU ønsker å følge opp underveisvurderingene. Til møtet i mars skal alle gjennomgå antall 
vurderinger gitt pr fag (for egen elev) i første termin. Hva er hyppigheten? Er det ulikheter 
mellom fag? Dette skal brukes som grunnlag for diskusjon om vurderinger i mars-møtet.  

 

Neste møte: 4. februar kl 1800. 

 


