
REFERAT FAU-MØTE 043.03.2021 - kl. 18:00

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

9. trinn:
Finn Marius Mcalinden 9A
Heidi Furustøl 9B
Khadija Ichoutene 9C
Nathalie Rysstad 9D

10. trinn:
Liane Thomasson 8A
Eva Ruud 10B
Torgeir Kristiansen 10 C
Kari Asheim 10D

VG: Driftsstyret:

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Rektor informerer om skolens arbeid.
3. Informasjon fra DS.
4. Informasjon fra SMU.
5. Eventuelt.

SAK TEMA MERKNAD

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent.
Kari refererer.

Beslutning

Sak 2 Rektor Marianne Mette Stenberg og Assisterende rektorer Mari Indregard og
Margareth Lilly Tomren informerte om skolens arbeid.

Driftsstyret godkjente budsjett og fullstendighetserklæring. Mindreforbruk 
fra i år overføres til tiltak neste år.  Fokus er på psykisk helse, 
nærværskoordinator og tiltak foreslått av elevrådet og lærere, som f.eks. 
Smartprat.

Rektor la frem i driftsstyret et nytt forslag til utenlandsturer, som 
representantene var enige om at var et konstruktivt forslag til ny ordning.  
Endelig vedtak med budsjett vil behandles i neste møte i driftsstyret. Inntil 
videre anbefalte rektor at 8. klasse planlegger for en kortere tur innenlands 
som følger retningslinjene i det nye forslaget. Overgangsordning for 9. klasse
ble vedtatt. Spørsmål om turene rettes til rektor.

Endring i skolens ledelse. Rektor Marianne Mette Stenberg vil arbeide en 
periode som konstituert direktør i Utdanningsetaten.  Mari Indregard 
fungerer som rektor, Nicklas Brinchmann fungerer som assisterende rektor 
VGS i denne perioden. Det blir noen flere ansatte som for endret 
arbeidsoppgaver, og det blir også en nyansatt.

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn på F21 i forhold til Opplæringslovens 
§9A-4 og §9A-5. Det er tilfeldig hvilke skoler som trekkes ut.  Rektor er 
positiv til tilsynet. Alle skoler har godt av å gå gjennom sine rutiner på feltet.

Rektor redegjorde for stenging av ungdomsskolen i forbindelse med 
smitteutbrudd med mutert virus i Nordre Follo. Skolen var åpen for enkelte 
elever. FAU var fornøyd med rektors redegjørelse og vurdering. En 
representant reserverte seg mot dette.

Orientering

Sak 3 Informasjon fra Driftsstyret.

Torgeir orienterte fra Driftsstyret. Sakene var allerede presentert av rektor. 

Orientering



Sak 4 Informasjon fra Skolemiljøutvalget.

Liane orienterte. Felles møte med DS.
Resultatene fra elevundersøkelsen ligger nært opptil snittet for skolene i 
Oslo.

Det blir ikke skoleball i år. 

Orientering

Sak 5 Eventuelt.

Det ble diskutert noen saker rundt felles retningslinjer.  Torgeir følger opp, 
og FAU jobber videre med sakene på mail.

Orientering


