
REFERAT FAU-MØTE 25.09.2019 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn: 
Thom C. Steen 8A 
Heidi K.B Furustøl 8B 
Siri Skranefjell 8C 
Nathalie Rysstad 8D 

9. trinn: 
Eva Ruud 9B 
Torgeir Kristiansen 9C 
Kari Asheim 9D   

10. trinn: 
Kathrine Flydal 10 B 
Marius Nielsen 10 C 
Elin Mangnes 10 D 

VG: 
Mohammed Laajab 1STB 
Ulrikke Ohrvik 1MKB 

 

Saksliste: 
  

1. Rektor og ass. Rektor ønsker velkommen og informerer om skolens arbeid og samarbeid med 
FAU. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Arrangementer fremover  
4. SMU 
5. Driftsstyret 
6. Læringsmiljø 
7. Eventuelt 

 

SAK TEMA MERKNAD 

Sak 
1  

Administrasjonen orienterer 

• Mari Indregard, fungerende rektor og Niklas Brinchmann, fung. 

ass. rektor informerer om skolens arbeid og samarbeid med 

FAU 
 

Skolen har fokus på tilpasning til Fagfornyelsen, og har parallelt med valget 

gjennomført tema medborgerskap / demokrati. Livsmestring og folkehelse og 

bærekraftig utvikling er andre tverrfaglige tema i Fagfornyelsen. Fokus er at 

elevene skal se sammenheng i et tema gjennom forskjellige fag. Samarbeider 

på trinn og på tvers av avdeling f.eks. norsk / samfunnsfag / språk osv. Lærer-

værelse er omorganisert. Lærerne sitter nå på trinn og ikke fag. Dette vil sikre 

bedre elevoppfølging, og gi lærerne eierskap til alle elever, og ikke bare tenke 

på faget sitt. Medborgerskapstemaet ble avsluttet ved at de tillitsvalgte elevene 

fra hver klasse ble klassene invitert til TV-studio med debatt, og refleksjon 

erfaring om perioden. Rektor var intervjuer og ble overrasket over refleksjons-

nivået hos elevene. 

Skoleledelsen vil ha samarbeid om utvikling av pedagogisk plattform og 

ønsker foreldrenes medvirkning. Det skal lages ny pedagogisk plattform for 

skolen.  Dette arbeidet ikke gjort her på flere år, men aktuelt pga. 

fagfornyelsen. Mye er pålegg fra utdanningsetaten, men det blir likevel rom 

for å lage en egen «grunnlov» for F21 eller et slags «dette er oss»-dokument. 

Hva vil det si å være elev, lærer eller foresatt på F21? 

Dette er skolens overordnede dokument hvor det står f.eks. om hva skolen skal 

være, hvordan lærere skal samarbeide og hvordan de skal kommunisere med 

eleven. Skolen ønsker hjelp til overordnet del. Hva kan vi forvente av 

samarbeid skole hjem? 

Orientering 



Mobbeombudet holder foredrag for foreldre den 10. oktober. Bør denne 

kvelden bli noe mer enn rent foredrag? Kan FAU bidra? Pga. høstferie kunne 

ikke FAU stille med ressurser.   

Den 16. oktober holder Professor Marte Blikstad-Balas seminar for lærerne. 

Senere kommer Bjørn Bostad, og over jul Utdanningsetaten.   

Skolen kjøper inn møbler. Det er for liten kapasitet i kantina, og grunnskole-

elevene spiser matpakka sittende i gangen. Møblene plasseres ut for å avbøte 

dette.  

  

Sak 
2  

Valg av ordstyrer og referent. 

• FAU-leder refererer  

Beslutning 

Sak 
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Frivillige til  

• Thom C. Steen I 8A tar ansvar for Lucia-arrangementet. 

• Kathrine Flydal 10 B og Elin Mangnes 10 D tar ansvar for 

Sommerballet  

Beslutning 
Hurra for våre 
frivillige! 
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4 

SMU / FAU 

• Ingen aktivitet å diskutere.   

Orientering 

Sak 
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Driftsstyre: 

• Driftsstyret og skoleledelsen har lagt en tidsplan som gir større 

rom for FAU til å gi innspill til strategisk plan. Rektorstillingen 

på F21 er utlyst og kandidatene er til intervju. Ny rektor er 

kanskje på plass over nyttår.  

Orientering 

Sak 
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Læringsmiljø: 

• Halal i mat og helseundervisningen. Bare halalkjøtt ble servert. 

Miriam trinnansvarlig kan fortelle at skolen ikke har noen 

retningslinjer rundt dette. FAU ber skolen utarbeide 

retningslinjer.  

• Språkutveksling til andre skoler finnes det fremdeles?  

Orientering 
Beslutning 

Sak 
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Eventuelt Møtetidspunkter: 
Onsdag 6. november 
Onsdag 11. desember 
Torsdag 16.01.2019 
 

Orientering 
Beslutning 

 


