
REFERAT FAU-MØTE 28.08.2019 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn: 9. trinn: 10. trinn: VG: 
Thom Christian Steen 8 A Noreen Shah 9A Gudrun Låte 10A Mohamed Laajab 1ST-B 

Heidi Kristin Bærland 
Furustøl 8B 

Kari Asheim 9D Kathrine Flydal 10B Marianne Lindholm 1ST-C 

Nathalie Rysstad 8D  Marius E. Nielsen 10 C Jeanette Moen 1MK-A 

  Elin Magnes 10 D Elisabeth Palmgren 1MK-B 

 

Saksliste: 
  

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

2. Mobbeombud i Oslo Kjerstin Owren om skolemiljø mm 
3. Valg av ordstyrer og referent. 
4. Kort gjennomgang av FAUs arbeid 
5. Valg av FAU-styret 
6. Valg av representant driftsstyret 
7. Valg av representanter til skolemiljøutvalget 
8. Møtedatoer FAU for dette skoleåret 

 

SAK TEMA MERKNAD 

Sak 
2  

Møtet startet med at mobbeombud i Oslo Kjerstin Owren holdt foredrag for 
FAU / skoleledelsen. Hun kommer tilbake og holder foredrag for foresatte og 
elever den 9. oktober. 

Orientering 

Sak 
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Administrasjonen orienterer 
Skoleledelsen ønsker å styrke skole / hjemsamarbeidet, og vil bruke mer 
ressurser opp mot grunnskolen.  
Fagfornyelsen står høyt på agendaen, og læringsplanen tilpasses den frem mot 
formell utrulling av fornyelsen neste år. Det er søkelys på demokrati og 
medborgerskap, folkehelse, livsmestring og bærekraftig utvikling. Skolen 
omorganiserer seg, for å oppnå mer samarbeid på trinnene og på tvers av 
avdeling / fag. Kontaktlærerne er fysisk plassert nærmere hverandre, og den 
tidligere organiseringen av faglig fases ut.  
Det ble uttrykt en ambisjon om et mer utfyllende samarbeid mellom 
skoleledelse og FAU knyttet til strategisk plan. Praktiske utfordringer ble 
diskutert.  
 
 

Orientering 

Sak 
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Valg av ordstyrer og referent. 

• Marius E. Nielsen ble valgt.  

Beslutning 
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• Gjennomgang av FAUs arbeid 

• Avtroppende FAU-leder orienterte om FAUs faste sosiale 

aktiviteter: 

o Klassetur til konsentrasjonsleirene i 10. klasse. Det er 

viktig med meget hurtig oppstart av innsamling, og FAU-

rep. fra 8. trinn bør følge dette opp i sine klasser.  

Orientering 



o FAU serverer gløgg og pepperkaker på Lucia-dagen 13. 

desember (kan flyttes). FAU trenger frivillige. Ingen 

meldte seg i møtet. 

o Sommerballet 10-klasse. FAU arrangerer ballet som i fjor 

var 6. juni. 4. juni peker seg ut i år. Vi trenger en 

arrangementskomite og foreldre i 9. trinn som vakter for 

elever i 10. trinn.  

• Mobbeombudet tok i foredraget opp betydningen av gode 

opplevelser også utenfor skolens direkte ramme som elevene kan 

«leve på», og bemerket at slike opplevelser gjerne legges til 

skoleavslutning og da har mindre effekt på skolemiljøet. Det ble 

notert at FAU har konsentrert sin innsats i avslutningssegmentet, 

og ombudets innspill ble diskutert. FAUs «tilbud» må sees i 

sammenheng med skolen sosiale tilbud og det den enkelte klasse 

selv arrangerer. Betydningen av å bruke innsamlingen til 

klassetur som en sosial arena ble løftet frem. FAU  vil ha temaet 

under oppsikt.  

• Løpende oppfølgning av spørsmål knyttet til skolemiljø og dialog 

med skoleledelsen står også på FAUs agenda.  

Sak 
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Valg av FAU-styret 

• Marius E. Nielsen ble gjenvalgt til FAU-leder. I sitt fravær ble 

Torgeir Kristiansen i 9 C utpekt som nestleder. FAU besluttet 

ikke å velge et eget styre.   

Beslutning 
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Valg til Driftsstyret: 

• Foreldrerepresentantene til Driftsstyret er ikke på valg. Marius E. 

Nielsen og Torgeir Kristiansen fortsetter ut perioden. Det samme 

gjør vara Eva Ruud. Heidi Kristin Bærland Furustøl ble valgt til 

ny vara.  

Beslutning 
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Skolemiljøutvalget SMU: 

• Kari Asheim og Elin Magnes ble valgt til SMU 

Orientering 
Beslutning 
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Møtedatoer: 

• Neste møte ble fastsatt til onsdag 25. september kl. 18.00. 

Semesterets møter må koordineres med møter i Driftsstyret, og 

fastsettes senere.  

Beslutning  

 


