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Møtereferat 
FAU-møte 2, 2019/2020 
Mandag 21. oktober 2019 
Referent:  
 

Klasse  Navn Til stede Meldt fravær Fravær 

8A Hege Roll-Hansen  X   

8B Helin Haslestad Føreid  X   

8C Kristine Vejrup   X   

8D Tor Aarseth Kåpvik,  X   

8E Sigurd Wirstad  X   

8F Ingeborg Ågot Kjærnli x   

9A Nils Amdal  X   

9B Carina Nilstun  X   

9C Per Jostein Vang  X   

9D Marianne Vallestrand  X   

9E Håvard Hegdal,  X   

9F Kristin K. Johansen  X   

10A Ellen Marie Strøm-Roum  X   

10B Ingeborg Margrethe Liahjell Vara Frode 
Lillebakken 

  

10C Kristin Skogeng    X   

10D Nadine Elisabeth Martinuzzi   X   

10E Kalle Hesstvedt      X   

10F Line Fiskerstrand Blekeli  X   

10G Helene Nissen-Lie  X   

 
 

1. Godkjenning av innkalling  
 

Alle 

2. Rektor hilser på nytt FAU og informerer om roller i FAU  
Rektor og assisterende rektor møtte. Samarbeider tett og vil møte hver 
sine ganger. Oppfordrer FAU til å lese strategisk plan. Verdiene; 
inkludering, medskaping og mestring. Forpliktende også for FAU.  
FAUs rolle er å representere klassene, ikke en selv og ens barn. 
Representantene må finne gode måter å kommunisere med klassene 
på, og tar opp saker, positive og negative, i relevante fora.    
 

 

3. Rektor informerer 
Klasselister; FAU som tillitsvalgte kan få klasselister. Etaten har kommet 
med en presisering av at klasselister kan sendes ut, men at det fordrer 
samtykke fra foreldre. Skolen vil ordne med dette. Oslo kommunale 

 



foreldreutvalg har foreslått at fra neste år gis samtykke fra foreldre på 
felles samtykkeskjemaet som sendes ut ved skolestart.  
 
Forskjell på karakterer mellom kjønn; Temaet vil komme som en egen 
sak på et FAU-møte etter at skolen har gjort en god analyse av tallene.  
 
Tyveri; Skolen har opplevd noen episoder av tyveri fra klasserom og 
garderobe. Alle sakene politianmeldes, men skolen erstatter kun hvis 
det åpenbart er skolens feil. Verdisaker må passes på av den enkelte 
elev, eventuelt legges igjen hjemme.  
 
Tilbakemeldinger/vurderingspraksis; Strategisk plan beskriver hvordan 
vi ønsker å jobbe med vurderingspraksis. Medvurdering fra elevene er 
uvant for mange foreldre, men fungerer godt og reflekterer ny 
forskningsbasert praksis. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle og spisse 
dette. Måloppnåelse skal forstås med ord og dialog, ikke bare et tall. 
Foreldre som opplever manglende eller uklar vurdering av sine barn må 
gi beskjed til skolens ledelse 
 
Sosiale arrangement; Praksis varierer mellom klasser. Skolen 
oppfordrer foreldregruppene til å arrangere minimum et sosialt 
arrangement per skoleår.  
 
Rektor minner om foreldremøte med MOT 30.10. Det kommer mer 
info og påmeldingslink.  
 

4.  Orienteringer – aktiviteter FAU  

Møte 24.9 i skolegruppe EF  

Det ble vist til referat sendt fra møtet i skolegruppen, men trukket frem 

at  Oslo kommunale foreldreutvalg vil følge opp sak om anmerkninger i 

skolen – ulik praksis på skolene og innad på skolene.  

Møte 17.10 gruppe skoleball og gruppe klassetur  

Info fra skoleball/vinterball-gruppen; gruppen har hatt ett møte. Ballet 

vil bli avholdt 30. januar i hallen på skolen. Arrangementet skal være 

gratis, dvs at skolen eier og betaler for ballet og det legges opp til mer 

hjelp fra foreldrene. FAU må bidra til å mobilisere foreldrene.  

Info fra klassetur-gruppen; godt møte hvor elevrådet bidro veldig 

positivt. Skolen vil betale turen, men det kan komme noen mindre tiltak 

for å skaffe penger. Turen vil sannsynligvis bli i Norge, og sosial 

kompetanse vil bli vektlagt i tillegg til faglig utvikling. Elevrådet ønsker 

at mer enn en klasse reiser sammen. Turen vil være før høstferien i 

niende klasse, sammen med lærere og rektor, ikke foreldre. Lengen på 

 
Kristin  
 
 
 
 
 
 
 
Kalle 
 
 
 
 
 
Helin 



turen vil avhenge av budsjett/reisevei. Foreldre oppfordres til å sende  

innspill på reisemål til helin.haslestad@online.no  

6. Hvordan jobbe i FAU? (FAU-møte, årshjul, vedtekter, grupper)  
Det ble vist til hvordan Grefsen skole som er en  stor FAU-gruppe, 
arbeider. De har forberedte sakslister og adhoc-grupper som 
forbereder saker. De opererer også med info-, diskusjons- og 
beslutningsaker.  
Årshjulet ble gjennomgått. Det er ønsket at rektor informerer om hva 
som opptar skolen også fremover i tid slik at FAU kan jobbe proaktivt.  
Utkastet sendes nå til rektor for en siste innspillsrunde før godkjenning 
på fau-møte i november.  
Det vil nå også bli utarbeidet vedtekter og rutiner. 
 
FAU ble enige om å jobbe med prioriterte saker i ad-hoc-grupper:  
Det ble satt ned følgende grupper til følgende saker; i) Praksis med å gi 
anmerkninger, ii)karakterforskjeller gutter og jenter, iii) Skole-hjem-
samarbeid: Skolens praksis med å oppfordre foresatt til å bruke elevens 
pålogging for å få "nok" informasjon. 

Alle 

7. Evt.  
FAU på Kringsjå har en sak om trafikksikkerhet på skolevei hos 
Bymiljøetaten. Det er mange elever på Kringsjå og Nordberg, og veien 
utenfor skolen oppleves som utrygg. En ulykke har allerede skjedd. 
Saken har nådd Nordre Aker budstikke knyttet til trygg og sikker 
skolevei: https://nab.no/har-vi-kanskje-ikke-skreket-hoyt-nok/19.19581 

Alle  

 Neste møte: 18. november kl. 19-20.30 på personalrommet. 
Frist for innspill: fredag 8.  november. Sendes Kristin og Håvard. 
 
Fau-møter: 20. januar, 24. februar, 23. mars, 20. april, 25. mai, 15. juni.  
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