
FAU-møte 10. januar 2022 

Til stede:  

Simmi    1B 

Kristin Blekastad  2A 

Katrine Dale-Åkerlund  2B 

Lisbeth Øien-Andersen   5B 

Katharina Dale Håkonsen 6B og 8D 

Birgitte Hartmann  7A 

Ida Lien    7B 

Bjørn Gaarder Johansen  8B 

Emma Lydersen         9C  

Aneta Ghali      10C  

Johanna Keyser   10 

Cristine Elnes   3B og 6A 

Nadifo Ali Abdi   3A 

  

Fra skolen: 

Irene Langeid og Andreas Holte-Hansen 

 

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling 

• Innkalling godkjent 

• Tilleggssak under informasjon fra ledelsen – planlegging av klassetur for 10. trinn 

• Tilleggssaker under eventuelt 

o Ny skyssavtale for Osloskolen og innspill fra foresatte ved plussavdelingen 

o Behov for å nedsette 17. mai-komite 

o Konsekvenser av pandemien på elevenes læring og skolemiljø 

o Førstehjelpskurs for foreldre som skal være med på skoletur 

Sak 2/22: Informasjon fra ledelsen ved skolen 

Strategisk plan 

Andreas Holte-Hansen la fram skolens utkast til strategisk plan (presentasjon vedlagt). Planen skal 

behandles i driftsstyremøtet 18. januar. Strategisk plan er skolens fokusområder for de neste tre-fem 

årene. Gjennomgangen er delt opp i bolker etter de overordnede målene i planen. FAU stilte 

spørsmål til deler av planen, og tok den ellers til orientering. 

Alle elevene skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet 

FAU stilte følgende spørsmål til planen: 

• Erfaring med at elever har håndskrift som ikke “er bra nok” når de går i 7. klasse. Hvordan 

måles skrift på skolen? 

Svar fra skolens ledelse: Funksjonell håndskrift måles i andre klasse. Ingen sentral 

kartlegging kun på skriving og da blir det vanskelig å følge opp fordi det ikke kan måles. 

Skolen skal vurdere det dette når de jobber videre med tiltak knyttet til den strategiske 

planen. 



• Hvordan gir skolen tilpasset opplæring også til de som trenger ekstra utfordringer. Hvordan 

fanges dette opp i strategisk plan? 

Svar fra skolens ledelse: Ingen mål i planen spisset mot de som gjør det mye bedre enn det 

som er forventet av dem. Vi har en kursrekke for lærerne som er myntet på å gi elever som 

trenger det ekstra utfordringer. Skolen har tiltak utenom planen, da dette ikke er direkte 

knyttet til noen av målformuleringene. Tilbud om at elever kan ta fag på videregående skole 

og at elever for eksempel kan ta matte på trinn over. 

Skolens arbeid for å rekruttere og beholde lærere og bruk av vikarer 

FAU stilte følgende spørsmål til planen: 

• Det er en del turnover. Hvilke risikoreduserende tiltak har skolen når det blir mange 

utskiftninger? Er skolen rigget til å takle slike situasjoner? FAU ønsker at dette tydeliggjøres 

som et risikoområde med tilhørende tiltak. 

Svar fra skolens ledelse: Skolen har to kontaktlærere per klasse på 1.–7. trinn. Forsvinner en, 

er stor sjanse for at den andre blir igjen. På ungdomstrinnet er det bare en lærer per klasse. 

Årsakene til turnover er kartlagt i en tidligere undersøkelse blant lærerne som har sluttet: 

primært er årsaken at de flytter ut av byen. Teglverket har en ung stab. Mange er i en 

livsfase da de får barn. Skolen jobber aktivt for å beholde folk og skape kontinuitet, jf. også 

tiltak i strategisk plan som skaper kontinuitet i arbeidet slik at nye lærere raskt kan bli 

operative. Skolen har lite handlingsrom for å ta høyde for at mange slutter samtidig. Skolen 

har ikke anledning til å bemanne for mer enn det de har penger til. Skolen må tilpasse seg 

godt de kan når det skjer. Skolen skal vurdere om det innarbeides i planen eller om det er 

godt nok dekket allerede. 

Festarrangement for 10. trinn  

• Oversikt over kostnader og finansiering fra FAU er sendt til skolen. 

• I 2022 blir arrangementet finansiert av 10. trinns klassekasser og bidrag fra FAU på 13 000 

kr.  

• Skolen og FAU er enige i at det bør utarbeides noen prinsipper som kan ligge til grunn for 

dette arrangementet de kommende årene. FAU drøfter saken på et senere møte. 

• Skolen forutsetter at arrangementet er foreldredrevet, men at skolen kan stille sine lokaler 

til disposisjon. Ellers er det viktig for skolen at arrangementet ikke er ekskluderende og 

dermed gratis for elevene.  

• Skolen melder at de vil stå for arrangering av vitnemålsutdeling. 

• FAU ønsker fortsatt en vurdering fra skolen om det kommende år kan være aktuelt å bidra 

økonomisk eller med andre ressurser, og hva som da eventuelt må ligge til grunn for 

arrangementet for at det skal være aktuelt.  

 Klassetur for 10. trinn 

• Det ble i forkant av fjorårets tur for 10. trinn nedfelt retningslinjer for turen (vedlagt). FAU 

støtter at disse retningslinjene videreføres. 

• På årets 9. trinn har det vært vanskelig for foreldrene å komme i kontakt med hverandre for 

å nedsette en komite. Representantene på 9. trinn trenger bistand fra skolen for å 

mobilisere foreldrene og komme i gang med planleggingen.  



• Skolen bekrefter at FAU-representantene kan få klasselister, men at kontaktinfo til de som 

ikke har gitt samtykke ikke blir spredd. FAU-representantene på 9. trinn følger opp saken 

videre. 

• Skolen foreslår at det for de neste trinnene blir nedsatt komite allerede på første 

foreldremøte i 8. trinn, hvor skolen også gir informasjon om mulighet for tur og 

retningslinjene. Komiteen må finne ut hvor skal turen gå, hvor mange dager den skal vare og 

begynne å samle inn penger. FAU støtter dette og vil legge det inn i sitt årshjul, og 

oppfordrer skolen til å gjøre det samme.  

• Komiteen og skolen samarbeider om et pedagogiske opplegg rundt turen. FAU ønsker 

tilbakemelding fra skolen om det pedagogiske opplegget knyttet til årets skoletur, som ble 

gjennomført høsten 2021. 

Sak 3/22: Aktuelle saker å ta opp med skoleledelsen neste møte 

• Samarbeid med skolekorpset: 

Lisbeth har kontakt med korpset og finner møtetidspunkt. Bjørn og andre som ønsker blir 

med på møtet. Korpsets behov og ønsker vil bli videreformidlet til skolen, og FAU vil be om 

skriftlig tilbakemelding før neste møte.  

• Fins det retningslinjer for hvordan lærere skal gi tilbakemeldinger på lekser, prøver og 

tester?  

FAU ønsker mer informasjon enn det som ble gitt i forbindelse med strategisk plan. Christine 

og Birgitte bidrar med innspill til spørsmål som kan sendes til skolen i forkant av neste møte. 

Sak 4/22: Status økonomi 

• FAU besluttet å overføre 7 000 kr. ekstra (totalt 13 000 kroner) til 10. trinn i 2022,siden dette 

er første gang det skal arrangeres fest. 

Sak 5/22: Status fra arbeid i skolemiljøutvalget (SMU) 

• Fast punkt på agendaen. Informasjon fra representanter i SMU. SMU involverer FAU i 

forkant av neste SMU-møte når det gjelder elevundersøkelsen. 

 Sak 6/22: Årshjul og sosiale arrangementer 2021/22 

• Alle går inn i årshjulet og skriver inn det som mangler. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1npLuPF7aMyEMkD6zuvSCmlCW_XiGPcro/edit#gi

d=960039916 

 Sak 7/22: Eventuelt 

• Innspill til ny skyssavtale for Osloskolen: 

Foresatte ved plussavdelingen har vurdert Voksen skole sine innspill til ny skyssavtale for 

Osloskolen og ber om at Teglverket FAU stiller seg bak innspillet. FAU tilslutter seg dette. 

• 17. Mai: 

Dette har ikke vært tema på foreldremøte og det er dermed ikke opprettet komite. FAU-

representanter på 3. trinn henvender seg til skolen for å få kontaktinfo til foreldre og be 

skolen om bistand til å få nedsatt en komite.  

• Hvordan henger elevene med i pensum i disse to årene med pandemi og 

hjemmeundervisning i lange perioder?  



Kartlegging fra første klasse og oppover. Hvor er hullene? FAU vurderer på neste møte om 

dette er noe å ta opp med skolens ledelse.  

• Ønske om å få et førstehjelpskurs.  

Bjørn hører med skolen om foreldre som skal være med på tur kan bli med på skolens 

førstehjelpskurs som arrangeres hvert år. 

Vedlegg: 

• Skolens presentasjon på FAU-møtet av den strategiske planen 

• Retningslinjer for tur på 10. trinn 


