
Referat fra FAU-møte 8. Januar 2019.  
 
Tilstede: Ulrikke Teige (vara10A), Hugo Harstad (8A), Tom Erik Jæger (8B), Klaus Berringbo 
(9C), Mari Pahle (3c), Ola  Flygare (2C), Therese Wang (2A), Margrethe Bruheim (9A), Lena 
Jensen (7B), Line Brekke (2B), Marianne Pheiff (6A), Jan Ørstavik (3B), Mari G Bakken (7A), 
Trine Bruusgaard ( vara 9D), Siv Khar (6B), Hege Wold (1A), Camilla Moen (3A), Gunn Elin 
Schmidt (8E), Jan Ødegårdstuen (10B), Anders Sørnes (9B), Erling Haakstad (10D, FAU-leder), 
Torgeir Larsen (8c) 
 
Referent: Mari Pahle 
  
1.     Rektors kvarter 
Informasjon: Foreldreovertakelse. Foreløpig god respons, ser ut til at alle klasser har dekning 
utenom én. Opptil 12 foreldre i en førsteklasse. Det kalles inn til et felles møte i mars for alle 
som skal delta.  
Møte om nettvett første mandag i februar, skal være bedre enn i fjor.  
  
Innspill fra klasser til rektor: 

·      Det meldes om skader på den nye lekeplassen fra foresatte på 2. trinn. En 
elev har blitt sendt til legevakten pga ryggskade, men det gikk bra. Det har 
blitt satt inn ekstra ekstern ekspertise på sikkerhetskrav ifm forskrifter. Kan 
være glatt føre nå som gjør det meste av lek mer risikabelt. 

  
·      Innspill fra 10. Trinn:  Hvis det skjer lite mot slutten av skoleåret foreslås det 

trafikalt grunnkurs de siste ukene. Rektor svarer at dagene i juni preges av 
eksamener, skriftlige og muntlige, men likevel skal alle dager fylles med 
opplegg for alle elever, enten på ekskursjon el. lign.  

  
·      Nettvett. Innspill fra politi som jobber med seksuelle overgrep og ser et 

voksende problem når det gjelder overgrep via sosiale medier. Mener at 
nettvett fokuset bør være på dette, ikke bare mobbing. Rektor mener at 
elevene vil ha informasjon fra forbilder/folk på egen alder og med egne 
erfaringer, ikke fra voksne med pekefinger. Men han tar imot innspill og ser 
på tilbakemeldinger fra i fjor.  

  
·      Foresatt på 6. trinn melder om at det lastes ned apper osv hos mange barn 

som vet lite om personverninnstillinger, aldersgrenser ol. . Økt fokus og 
bevissthet rundt dette er helt nødvendig. 

  
·      9d ønsker opprusting av biblioteket. Ønsker særlig bedre lys. Rektor synes at 

forslag om en biblioteks gruppe i Fau er en god idé, og kan få i gang tiltak. 
Han tar kontakt med bibliotekar.  

  



 
2.     Plenumssaker 
Oppsummering av juleballet 5. des 
Vellykket. De leide Ballroom. Alle minus to elever kom. Alle i velkomstklassen kom.  8 lærere 
deltok (fint). Pengene fra FAU utgjorde en forskjell, men i sin helhet gikk ballet i underskudd pga 
uventet krav om securitasvakt.  650 kr pr elev er dyrt, catering og servitører koster. For fin og 
dyr mat, og altfor mye. Mye mat måtte kastes.  
Ingen ville hjem.  Alle ble hentet. Godt opplegg på det. Bruktkjolesalget var vellykket, men burde 
gjøres om våren. Egen rapport kommer med ideer og erfaring som kan bringes videre til neste 
år. Viktig å starte opp før sommeren med planlegging.  
  
Alkohol og forebygging 
Sosiallærer Anniken Ytterhus Hveding var til stede for å svare på spørsmål og informerte om 
tiltak skolen gjør. Tidligere program Unge og rus ga ikke ønsket effekt og ble avsluttet, etter det 
gjennom læreplan i naturfag og samfunnsfag i 9 trinn. Utekontakter kommer og snakker med 
elever. Ruskonsulent snakker med 10. trinn om hasj og marihuana. Politiet snakker med alle 
lærerne. Ung i Oslo-undersøkelsen viser at flere prøver hasj og marihuana enn før, men færre 
prøver alkohol. Torsdag kommer norsk narkotikapoliti og holder foredrag for foresatte. Lite 
informasjon har nådd hjemmene om dette. 
  
Av forebyggende tiltak kan også nevnes at elevrådet har forsøkt å få i gang positive sosiale 
aktiviteter på kveldstid, men få har møtt opp. Arrangementer må komme på ukeplan for at 
foresatte skal få info. Pop up fester, nytt fenomen. Sosiallærer melder om at de har god dialog 
med politiet. Bør 7. tr foresatte også inviteres på foreldremøte? Viktig at elevene møtes på 
trygge sosiale arenaer uten alkohol. Tema diskuteres videre i ungdomsskolegruppa.  
  
Skoleovertakelsn 29. Mars 
 
Det er i alt 121 lærere og ansatte som får delta på seminar i København 28-31 mars. 
Foreldrenes innsats til å ivareta undervisningen og drift den 29 mars er en viktig forutsetning får 
denne samlingen som er viktig for lærerens samhold og motivasjon. Reserverektor stilles fra 
Fagerborg. 
 
Rektor bekreftet at det kun var en utestående klasse hvor foreldre ikke hadde svart FAU 
representanten pr klasse skal påse at det er etablert kontakt mellom kontaktlærer og aktuelle 
foreldre som har meldt seg, og at planlegging av 29 mars er i gang. 
I noen klasser ønsker foreldrene å undervise i pensum forberedt av kontaktlærer, i andre har 
foreldrene eget opplegg eller en kombinasjon. 
 
Det er en del praktisk som må avklares for planlegging og gjennomføring av dagen som 
avvikling av friminutt, ansvar, sikkerhet, frafall. Det er behov for 4-5 foreldre som kan ivareta 
administrasjonen den 29 mars. Fra FAU stiller Marianne Pheiff (6A) i denne gruppen. Det er 
ønskelig med noen flere deltagere fra FAU til denne gruppen. Administrasjonsgruppen oppretter 
kontakt med rektor. 
 



Det vil bli avholdt et felles møte for alle foreldre som deltar for gjennomgang av rutiner og 
informasjon. 
 
 
  
Ledelsen i FAU 
Hvor lenge skal nestleder sitte? Overlapping des-des?  
Vedtak: Nåværende nestleder sitter til desember 2019.  
Ny leder velges ved skolestart.  
  
Gruppesaker barnetrinn 
MAKS ønsker forbud mot bruk av klokketelefoner og FAU støtter dette. MAKS  oppfordres til å 
ha samme regler som på skolen ellers. Alle beskjeder som skal gis MAKS vedrørende henting, 
bli med hjem osv, må gå via sms til MAKS. 
Ang. Trafikksikkerhet : 
Det var nylig en ulykke i krysset Ullevålsveien/Kirkeveien, en elev ble påkjørt. Kan det settes 
opp skilt om «Skolevei» der? Eller er det umulig pga at det er uttrykningstrassé? 
Morgenfuglvakt. August Cappelens gate står ikke på listen og må inn igjen, slik som ble avtalt 
for minst ett år siden.  
  
Gruppesaker ungdomstrinn  
 
Om natteravnene. Har en  viktig funksjon. Nyttig også for foreldre å få kjennskap til hva som 
skjer i området om kveldene.  
Oppfølging av ideene som ble tatt opp mht. forebygging av rus.  

- Ung kafé på Fagerborg 
skole.https://fagerborg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-til
bud-til-elevene/kantine/ 

- Oppfølging av arrangementene til elevrådet (Halloween-kveld, 
Film-kveld): Skolen må hjelpe dem med reklamering.Viktig at også 
foreldre blir informert, for at de kan oppmuntre barna til å delta.  

  
Komitearbeid 
  
Læringsmiljø 
Til nettvettdagen(foreldremøtet) ønsker gruppa at det informeres om bruk av seksualiserte bilder 
og video på nett. Hva foregår og hva kan gjøres  for å redusere risiko?  Foredragsholder fra 
seksualavsnittet i Politiet er  tilgjengelig for informasjon og utspørring dersom skolen ønsker det. 
. 
  
Deltager i FAU kan bidra ifb.  psykisk helsedag,  en FAU-representant er i  barne- og 
ungdomspsykiatrien, og kan brukes  som ressursperson til eventuelt foredrag. Skolen kan ta 
kontakt hvis det er ønske om det.  
 

https://fagerborg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/kantine/
https://fagerborg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/kantine/


  
Pedagogikk og strategi 
Avklaring ifm skoleovertakelse. Det trengs 4-5 personer til administrasjonen 29. mars. Hvem 
kan stille? Gruppa avtaler videre med rektor og får avklart praktiske spørsmål.  
  
Trafikksikkerhet 
Gruppa v/leder undersøker om det kan skiltes ved krysset Ullevålsveien/Kirkeveien.  
Hvilke punkter bør overvåkes av Morgenfuglvaktene? 
Det oppfordres om å melde inn hendelser vedr.  sikkerhet og trafikk til denne gruppa. 
  
Neste møte blir tirsdag 5. feb 
  
  
 
 
 

 
 
 
 


