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Referat FAU 30.01 2020 

Klasse Navn Ansvarsområde 

Til stede 

30.01 20 E-post 

8A1 Eli Skaarderud Lære- og skrivevansker X eli.skaarderud@gmail.com 

8A2 Gudmund Skjeldal KFU X gskjeldal@yahoo.no 

8B1 Per Holm Nordheim 1. vara Driftsstyret X 

per.holm.nordheim@coop.

no 

8B2 Ingunn Elise Fjermeros SMU  ingunnef@hotmail.com 

 Mona Vibeke    

8C1 Grete Eli Berg 

8. klasse Berlintur-

ansvarlig X grete.e.berg@gmail.com 

8C2 Jessie R. Thangstad Natteravnansvarlig X jessietha@gmail.com 

8D Pål Schärer Natteravn X pscharer@online.no 

9A1 Eva Laugen 

9. klasse fau-Berlintur-

kontakt X elaugen@online.no 

 Mette W. Rødal   Mette@ronningen.fhs.no 

9A2 Gro O. Nygaard Leder X gronyg@gmail.com 

 Jochen Büchner   buechnerjo@gmail.com 

9B1 Yun Jeanett Mo 

SMU /3. vara 

driftsstyret  jeanettm@gmail.com 

 Svein A. Thalberg  X 
Svein.thalberg@gmail.com 

9B2 Idun Heier 

Kasserer/økonomiansva

rlig X idun.heier@akastor.com 

 Randi S. Våge SUSNA  

randi.synnove.vage@gmail.

com 

9C1 Anne Stubbrud   astubbrud@hotmail.com 

 Anne Mette H. Hansen   amhh0603@gmail.com 

9C2 Annike W. Refvem Skoleutbyggingskontakt  

annike.refvem@linklandska

p.no 

9D Petter J. Karal Driftsstyret X Petter@karal.no 

10A1 Eirin Ulleberg Hansen Skoleballansvarlig X eirinuh@hotmail.com 

 Geir Jonatan Sharabi   geirjs@yahoo.no 

10A2 Karsten R. Gerdrup  X karsten72@hotmail.no 

10B1 Espen Ottar   espen.ottar@gmail.com 

10B2 Marta Stranden 

SUSNA+2.vara 

Driftsstyret X marta.stranden@gmail.com 

10C1 Preben W. Marcussen Sekretær X 

preben.marcussen@redcro

ss.no 

10C2 Marit Segerstråle 

nestleder, 

kommunikasjonsansvarl

ig  maritseg@gmail.com 

10D Erik Lehne Skoleballansvarlig 2  erik.lehne@gartner.com 
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1. Agenda godkjent 

 

 

2. Informasjon fra skolen, ved rektor Marit Sesseng: 

- Skolen har sendt brev til alle foresatte om skolens utfordringer med utløsing av falske 

brannalarmer og tyverier. Skolen er i dialog med politiet og anmelder alle hendelsene.  

- Skolen ønsker et tett samarbeid med foreldre om vurderingen av elevene 

(karakterfastsettelsen). Det er et ønske om at elever og foresatte gjennom ITS kan få bedre 

kunnskap om den løpende vurderingen, slik at denne ikke begrenses til tilbakemeldingen på 

enkeltstående prøver. Skolen har hatt dialog med elevrådet som uttrykte et ønske om 

konkrete tilbakemeldinger med fokus på hvordan elevene skal jobbe videre. De vil ha det 

punktvis, konkret, direkte og klarere tilbakemelding om hvordan de ligger an slik at 

overraskelsen ved halvårsvurderingen blir minst mulig. Mange uttrykte at de er fornøyde, 

men også at lærer skulle snakke mer om vurderingene.  

- Det er kultur- og faguke i uke 7.  

- Rektor slutter til sommeren. Det er satt i gang prosess med rekruttering av ny.  

 

3. Berlintur for 9. klasse  

 

Sissel informerte om status i forberedelsene til 9. trinns berlin-tur: 

- Aktive fredsreiser er valgt som turoperatør. 

- Trinnet har nesten nådd dugnadsmålet, målsettingen er at trinnet er endelig i mål senest 

innen påske. 

- Turgruppa er i dialog med skolen om ansvarsfordeling mellom skole og foreldre som er med 

på turen.  

- FAU bør vurdere om tur bør bestilles på et tidligere tidspunkt. Kan bestille fra flere 

operatører, og avbestille den/de man ikke ønsker å bruke.  

 

- Som alltid ble 2004-trinnets tur planlagt med "overskudd", ettersom man må være helt 

sikker på å ha dekning for alle forutsette og uforutsette kostnader.  Takket være god 

kostnadskontroll og et tilskudd fra det offentlige som ble tildelt i januar 2020 ble det 

økonomiske resultatet positivt. 

- Som vanlig vedtok FAU at overskuddsmidler skal brukes på 2004-trinnets fremtidige 

arrangementer, skoleball og de klassevise avslutninger for 10. klasse, slik at det ikke skal 

avkreves noen egenandel fra elevene. Forutsetningen er at utgiftsnivået er nøkternt og 

noenlunde på nivå med tidlige års arrangementer.  Fordelingen av eventuelle resterende 

midler til humanitære formål vil vurderes av elevene i 10. klasse ved slutten av året.     

 

4. Skoleball og ballantrekk 

- Arrangørene har hatt fokus på tiltak som senker terskelen for at alle elever skal delta. Som en 

del av dette arrangeres kjøp og salg av brukte kjoler og dresser. Dette er et viktig tiltak, også i 

et bærekraftsperspektiv, og FAU ønsker å iverksette initiativ som gjør dette til et kjent og 

attraktivt tilbud. FAU vil i april/mai ha dialog med elevrådet om hvordan elever og foresatte 

sammen kan fremme denne muligheten for 05-trinnet. 

- Arrangørene ser også på muligheter for en praktisk ordning som gir elever med behov 

mulighet til å låne ballantrekk (eventuelt tilskudd til å kjøpe brukt). 
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5. Oppdatering fra Driftsstyret 

- Driftsstyret består av to foreldrerepresentanter, politikere fra bydelen, elevrådsleder, rektor 

og to lærere. 

- Møter fem ganger i året.  

- FAU vektla i sist møte at skolen i den fremtidige strategiske plan bør 

o ha fokus på lese- og skrivevansker  

o forplikte seg til å samarbeide med elevrådet og FAU om kommunikasjon rundt 

vanskelige saker. 

- FAU oppfordrer det kommende driftsstyremøtet til å diskutere muligheter skolen har for å 

innføre ulike hjelpemidler og tiltak for å hjelpe elever med lese- og skrivevansker.  

 

6. Plan for våren 

- FAU fortsetter møtefrekvensen; siste torsdag i hver måned. 

- Til et av de kommende møtene vil FAU invitere rektor og ruskontakt til en dialog om 

rusmisbruk blant elevene. 

- FAU ønsker å fortsette dialogen med skoleledelsen om hvordan man kan styrke 

kommunikasjonen mellom skole og elev/foresatte.  

 

7. Eventuelt 

- Innspill fra en forelder på10. trinn om at det var for tett å arrangere foreldremøte, 

foreldresamtale og faglærertorg innenfor en tidsramme av to uker. FAU videreformidler 

dette til skolen.  


