
REFERAT FAU-MØTE 13.01.2021 - kl. 18:00

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

9. trinn:
Thom Christian Steen 9A
Heidi Furustøl 9B
Khadija Ichoutene 9C

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.

a. Elevundersøkelsen.

3. Driftstyret informerer.

4. SMU infomerer.

5. Valg av representant til driftsstyret.
6. 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.

Elevundersøkelsen. 
Det er noe lavere deltagelse, 86% i 2020 mot 94% i 2019.
Lave mobbetall og gode talll på trivsel.
Noen utfordringer:
Lavere score på motivasjon og støtte fra lærer.  Dette jobber skolen med nå.
Det jobbes også med egenvurdering og elevmedvirkning, og å få elevene til å
forstå dette.
Det har vært en fremgang i klasser med utfordrende klassemiljø.
Elevrådsrepresentantene la frem dette i driftstyremøte, og de la vekt på at 
det er viktig at lærerne har tid til dem. Dette er spesielt viktig for å holde 
motivajonen oppe med mye hjemmeskole.

Økonomi.
Budsjettet er litt mindre enn i fjor. Færre elever med rett til støtte til 
norskopplæring og endret elevsammensetning gir mindre penger. Endringer i
fordelingsnøkkel mellom videregående skoler i Oslo gir også en trinnvis 
nedtrapping av penger til F21.

Det blir foreldremøte på 10. trinn 21. januar. 
På 9. trinn blir det i februar.
Faglærerkveld vil også bli arrangert.

Orientering

Sak 3 Driftstyret orienterer.
Økonomi og elevundersøkelsen ble tatt opp. Se redegjørelse under punkt 1.
Strategisk plan blir litt utsatt. 

Orientering



Sak 4 SMU informerer.
Det har ikke blitt avholdt møte i SMU. Skolen har fått informasjon om hvem 
som er representanter. FAU ønsker at skolen prioriterer SMU, med egne 
møter og vil rette en henvendelse om dette til ledelsen. SMU og driftstyret 
skal ha separate møter.

Orientering
/Beslutning

Sak 5 Valg av representant til driftsstyret.
Torgeir ble valgt som representant fra grunnskolen for 2 år. 
Rune ble valgt som vara fra grunnskolen for 2 år.
Begge har barn som har mer enn 2 år igjen på F21, så de vil begge kunne 
fungere 2 år i vervet.

Beslutning

Sak 6 Eventuelt.

Foreldrestyrte turer.
Det ble spurt om hvordan overgangsordningen for 9. klasse fungerer.
Noen 9. klasser har nå sendt turforslag til rektor og fått dette godkjent. 
Deretter er tur bestilt.
På spørsmål om hvordan det har fungert med turer i 10. klasse, ble det 
opplyst at tre av fire klasser har vært på tur.

Elevundersøkelsen.
FAU ønsker at det deles mere detaljert informasjon fra elevundersøkelsen på
grunnskolen, slik det har blitt gjort på videregående, og de vil spørre skolens 
ledelse om dette.

Orientering
/Beslutning


