
REFERAT FAU-MØTE 06.11.2019 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn:  
Nathalie Rysstad 8D  

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

10. trinn: 
Gudrun Låte 10 A 
Kathrine Flydal 10 B 
Marius E Nielsen 10 C 

VG: 
Mohamed Laajab 1STB 
Marianne Lindholm 1STB  

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 avdelingsleder Linn Ørmen 

informerer om skolens arbeid og samarbeid med FAU. 

Det ble redegjort for arbeidet med strategisk plan, og kravene i 

fagfornyelsen som er under innføring. Fagfornyelsens overordnede del 

består av en rekke krav fra oven som skolene må innføre. Hva skal F21 

prioritere? Det er en dreining fra kompetansemål til et verdidokument, og 

overordnet del skal nå også inn i læreplanene. Overordnet del skal være 

mer fremme i bevisstheten og sildre ned i fagene.  

 

F21 har tidligere prioritert norskfag, og satt inn ressurser der. Satsingen 

medførte at ingen strøk i norsk, slik at det antas at satsingen har lykkes.  

 

Nå satses det på realfag med vekt på en mer praktisk tilnærming med 

eksklusjoner og dobbelttimer i laboratoriet. F21 vil kommende år satse 

på MK, norsk, realfag og språkfag. Språkfagene har særlige utfordringer. 

Elevene ser ikke ut til å se verdien av å kunne språk, og dette 

understøttes også av eksamensanalyser og elevenes valg. F21 ønsker å 

gjeninnføre programfag i engelsk.  

 

På spørsmål kunne Mari redegjøre for at Fagfornyelsen mottatt med 

begeistring blant pedagoger. Motivasjonen på F21 for å arbeide med den 

er høy (4,33 i snitt der 5 er høyest i en undersøkelse i lærerkollegiet).  

 

Hva kjennetegner et godt skole hjem samarbeid. Innspill på noen punkter 

fra FAU. Se også nedenfor.  

 

Halal – tar dette i Arbeidsmiljøutvalget.  

 

Utenlandstur for elever. F21 hadde tidligere et samarbeid med en skole i 

England, men da MK ble studiespesialiserende ble det vanskelig å 

Orientering 



opprettholde ordningen pga. krav til fagene. Det ble lite søkning til 

ordningen fra elevene og den utkikk. Oslo har et tilbud for elever med 

tysk, og slike reiser kan skje gjennom andre skoler, så interesserte kan ta 

kontakt.  
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Valg av ordstyrer og referent. 

• FAU-leder refererer  

Beslutning 
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Arrangementer 

Thom har sendt ut innkalling for foreldre til Lucia-arrangementet, og vi 

sender dette ut i klassene for å skaffe frivillige.  

Elevrådet vurderer en sommerballkommité og vi tar sikte på å 

samarbeide med dem om ballet. Arrangementskommitéen vår er i 

kontakt med trinnleder.  

Orientering 
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SMU / FAU 

• SMU har ikke startet opp enda, men innkallles nå Kletthagen nå 

er tilbake.   
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Driftsstyre: 

• Utdanningsetaten har utarbeidet en innstilling over søkerne til 

stillingen som ny rektor på F21. Driftsstyret har vedtatt å støtte 

innstillingen. Vi krysser fingrene for at etaten har ansatt ny rektor 

med tiltredelse over nyåret.  

• Driftsstyret er orientert om arbeidet med strategisk plan. Planen 

skal vedtas i møtet mot slutten av januar.  

• Elevrepresentantene tok opp kriterier for tildeling av 

anmerkninger, og arbeid med eget skolereglement er satt på 

dagsorden. 
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Læringsmiljø: 

• En ny episode hvor elever fra en annen skole kom til F21 for å ta 

en elev var oppe til diskusjon. Skal ha skjedd i slutten av oktober. 

Har vi tilstrekkelige inspeksjonsrutiner?  

• Mobbeombudets foredrag var en stor suksess, både mht. innhold 

og ikke minst oppmøte. Ombudets klare anbefaling om at 

skolemiljøet fokuserer på forutsigbarhet og tilhørighet på elevene 

ble diskutert og funnet svært relevant også for F21.  

• Bør det etableres et kontaktpunkt mellom trinnansvarlig og FAU / 

klassekontakter som en rutine? 

• Invitere elevråd til FAU. 

Orientering 
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Eventuelt 

• Torgeir, Nathalie, Kari og Marius følger opp skoleledelsens 

invitasjon om innspill til innhold i foreldre / hjem samarbeidet i 

strategisk plan, og kommer tilbake med noen punkter til neste 

FAU møte. Østensjøstandarden ble nevnt som et mulig 

utgangspunkt.  

• Torgeir, Nathalie, Kari og Marius ser også på planarbeidet 

generelt.  

Orientering 
Beslutning 

 


