
REFERAT FAU-MØTE 09.12.2020 - kl. 18:00

Tilstede:
8.trinn:
Rune Nordal 8A
Kristin Hilstad 8B
Attia Mirza 8C
Tine Aagesen 8D

9. trinn:
Thom Christian Steen 9A
Heidi Furustøl 9B
Nathalie Rysstad 9D

10. trinn:
Liane Thomasson 10A
Eva Ruud 10B
Torgeir Kristiansen 10 C
Kari Asheim 10D

VG: Driftsstyret:
Marius Nielsen

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Rektor informerer om skolens arbeid.

Følgende spørsmål ble stilt i forrige FAU-møte:

a. Differensiering av undervisning, også for elever som strever med fag.

b. Foreldrestyrte turer.

3. Driftstyret informerer.

4. SMU infomerer.
5. Eventuelt.

SAK TEMA MERKNAD

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent.
Kari refererer.

Beslutning

Sak 2 Rektor Marianne og Assisterende rektor Margareth Lilly Tomren informerte 
om skolens arbeid.
Espen Karlsen stilte fra IKT i tilfelle behov for hjelp med Teams løsning.

Differensiering av undervisning, også for elever som strever med fag.
Opplæringsloven §1-3 sier at alle har rett til tilpasset opplæring.
På F21 er det tolærer i basisfagene, faglag og trekantmøter.  I trekantmøter 
deltar leder, kontaklærer og rådgiver.  Her diskuteres hva den enkelte elev 
trenger i forhold til tilpasset opplæring.
Dersom en elev trenger annen oppgfølging, oppfordres den foresatte til å ta 
kontakt med kontaktlærer, deretter rådgiver.  Rådgiver på 8. trinn, Hildegunn
Ytterli er ny i år. FAU kan bekrefte at hun har gjort et solid inntrykk, og virker 
svært opptatt av hva som er til beste for eleven.

Foreldrestyrte turer.
Rektor har sendt FAU et dokument der det redegjøres for skolens syn og 
gjeldende lover og regler, samt en mulig overgangsordning for nåværende 9. 
klasse. Kriterier for når en tur er skoletur ble gjennomgått. 
Gratisskoleprinsippet, opplæringsloven §2-15, gjelder. Skolen må ta hensyn 
til opplæringsloven §9A og sikre alle elever et inkluderende skolemiljø. 
Permisjonsreglementet for Osloskolen må følges. Finansiering av turer og 
uykkesforsikring ble tatt opp. 
FAU er invitert til å bidra med sitt syn, og rektor vil høre på dette.  
Saken vil bli fremmet i driftsstyret.
Det er enighet mellom ledelsen og foreldrene i FAU om at turer er viktig for 
klassemiljøet. Det er viktig at elevene får god kjennskap til temaer som 
holocaust, 2. verdenskrig og rasisme og at det jobbes for å skape gode 
holdninger blant elevene. Klasseturer kan være en god måte å få til dette .
Det ble diskutert alternativer som koster mindre enn dagens turer, og som 

Orientering



det vil kunne være enklere å inkludere alle elevene på.

Neste møter:
Det planlegges FAU-møter 13/1, 3/3 og 26/5, men datoene kan bli endret.

Sak 3 Driftstyret orienterer.
Skolen har god økonomi. De har spart en del på lavere aktivtesnivå pga 
smitteverntiltak.
Elevundersøkelsen. Denne vil bli presentert i FAU.
Skolen i koronatid.  Undervisningen fungerer, men det er slitsomt for lærere, 
elever og administrasjonen. Det brukes mye tid på smittesporing. 

Orientering

Sak 4 SMU informerer.
Liane og Tine har ikke mottatt inkalling til møter. 

Orientering

Sak 5 Eventuelt.

Klasselister med kontaktinformasjon til elever og foreldre, med unntak der 
det er påkrevet, skal være tilgjengelig for foreldrene. 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/deling-av-
klasselister/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-
barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/

Rune delte informasjon fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg. Oslo KFU er en 
paraplyorganisasjon for alle FAU.  De blir invitert til dialog med UDE og 
byrådsavdelingen. 
Oslo KFU er delt i skolegrupper.  Tidligere var gruppene for skoler som er 
nær hverandre, men nå er det mer blandet på tvers av byen.
Referater ligger på deres web-sider.
Sist gang ble det diskutert bl.a klasselister og skoleturer.

Foreldrestyrte turer.
Heidi lager, sammen med Marius og Attia, et utkast til forslag til et svar fra 
FAU til skolen. Forslaget oversendes FAU når det er ferdig.

Orientering
/Beslutning


