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Referat fra FAU-møte 4. april 2022 

 

 

Referent: 2B 

 

Til stede:  

Simreem Johal, 1B 

Kristin Blekastad, 2A 

Katrine Dale-Åkerlund, 2B 

Chrstine Elnæs, vara 3B og vara 6C 

Astrid Bergmål, 4A 

Lisbeth Øien-Andersen, 5B 

Katharina Dale Håkonsen, 6B  

Elisabeth Dahl Hansen, 7A 

Kjetil Bendiksen, 8A 

Bjørn G. Johansen, 8C 

Brit Vaneberg, 8D 

Roxon Kumar, 9A 

Heidi Slåen, 9B 

Emma Lydersen, 9C 

 

Fra skolen: Karen Sagen Mosvold (assisterende rektor), Ina Camilla Lauvli Engan 

(utviklingsleder), Maria Eleonora Patsis-Torgersen (lærer 10. trinn). 

 

Ekstern: Cecilie Brockmann (frivillighetskoordinator for Natteravner i Oslo sentrum) deltar i 

deler av møtet. 

 
 

 

Sak 24/22: Godkjenning av innkalling 
Gjennomført. 
 
Sak 25/22: Informasjon fra ledelsen ved skolen 

• Ny assisterende rektor, Karen Sagen Mosvold presenterte seg. Hun begynte 1. april og har 

lederansvaret for ungdomstrinnet. Karen har tidligere jobbet som lærer, leder i skolen og 

som fagkonsulent i UDE. 

• Hun informerer om hvordan krigen i Ukraina påvirker/ vil påvirke skolen:  

- Ansatte er oppmerksomme på uro og bekymring rundt krigen hos elevene.  I tillegg er det 

ekstra fokus på at barn med russisk bakgrunn blir ivaretatt, samt elever som har flyktet fra 

krig/ konflikt fra andre steder i verden.  



- Det er gjort kartlegging av kapasitet ved skolene i Oslo med hensyn til å ta imot elever fra 

Ukraina. Teglverket har kapasitet på barnetrinnet og vil sannsynligvis få elever etter påske. I 

første omgang vil disse gå sammen i en aldersblandet gruppe. Noen lærere ved skolen går 

allerede på kurs om hvordan man mottar elever, som er nye i landet og som ikke kan norsk. 

Skolen vil få ekstra oppfølging for å ivareta disse barna best mulig.  

 

• Ina Camilla Lauvli Engan og Maria Eleonora Patsis-Torgersen orienterer om vurderingspraksis 

ved skolen:  

- Elever skal få tilbakemelding på lekser med mindre disse er forberedelse til timene.  

- Skolen har slått sammen samtale om faglig utvikling, samtale med foreldre og 

halvårsvurdering uten karakter på barnetrinnet. For disse trinnene er det satt av 45 minutter 

x 2/ år. På ungdomstrinnet settes det av mindre tid til utviklingssamtaler (30minutter x2/ år) 

da elevene får hyppigere tilbakemeldinger fra lærerne.  

- Lærerne ser på helheten av kompetansen når de setter standpunktkarakterer. Det er ikke 

gjennomsnitt av karakterene gjennom året.  

- Skole og foresatte skal ha lav terskel for å ta kontakt med hverandre ved bekymring.  

 
Sak 29/22: Ravning 

• Kveldsravning starter etter påske. Foresatte i 6.-10. klasse skal stå for dette. FAU-
representanter rekrutterer i respektive klasser. 3-4 stykk går sammen. 

• Cecilie Brockmann er frivillighetskoordinator for Natteravner i Oslo sentrum og følger opp de 
frivillige. Hun informerer om mulighet for kurs (bl.a. førstehjelp og om rus) fra dem, samt 
ravning. Hensikten med ravning er å forebygge ved tilstedeværelse av voksne. De voksne bør 
møte ungdommene på en avslappet måte slik at de føler seg ivaretatt og trygge. Ravnerne 
har en moralsk taushetsplikt, det vil si at de ikke skal snakke om det som skjer på ravningen 
med andre. Ravnerne skal hjelpe ungdommen der og da, og være tilgjengelig hvis 
ungdommen vil snakke. Hun ber ravnerne tenke på egen sikkerhet; kontakt politi, AMK eller 
barnevernsvakten ved behov. Dersom en overværer kriminalitet og politiet ber en filme, bør 
det gjøres diskret.  

 
Sak 26/22: Tredeling på 1. trinn 

• Det er fremmet ønske om at et samlet FAU kan henvende seg til skolen å oppfordre om 
tredeling på 1. trinn fra skolestart 2022 slik det har vært tidligere. 

• FAU trenger mer informasjon og synspunkter fra skolen før de kan ta stilling.  

• Bjørn og Astrid samler in og sammenfatter informasjon og sender ut til FAU før neste møte. 

 
 
Sak 30/2022: Eventuelt 

• På grunn av korkonsert utgikk de faste punktene om økonomi og SMU.  


