
  9.3.2022 

Referat fra FAU-møte 9. mars 2022   
Brannfjell skole 

Tilstede fra FAU:  

8A ✅ Katja Stadheim  9A ✅ Erik Søreng  10A ✅ 
Vara for Renate Johansen: Ann 
Kristin Hegedal 

8B  Tone Hesterskog  9B ✅ Jeanette Peters 10B  Frode Stenvik  

8C ✅ Kyrre Hansen 9C ✅ Lars Otto Andresen 10C  Eirill Holtvedt 

8D ✅ Kristin Alsos  9D ✅ Merete Natalie Hagen Schill 10D ✅ Heidi Norland 

8E ✅ Sarah Langrekke  9E ✅ Katrine Heggedal 10E ✅ Jørgen Herluf Moland  

8F ✅ Cecilie Berggren 9F ✅ Roger Pedersen 10F  Agathe Rønning  

8G ✅ Sara Anne Warhus 9G  Marianne Klausen  10G  Halvor Juvet  
 
*evt vara for XXXX 
        

 

Ellers tilstede på første punkt:  

Espen Sandnes Frøystveit (rektor) 

Hilde Norvalls (ass. Rektor) 

 

Agenda 

1. Informasjon fra skolen 

2. Status fra komiteene, inkl driftsstyret 

3. Skoledisco 

4. Foreldrekonferansen 23.mars 

5. Nattcafe Revival 

6. Annet  

Informasjon fra skolen, ved rektor 

Ukraina 
Rektor orienterte om undervisningsopplegg om krigen, samt oppfølging av enkeltelever som er 

direkte berørt. Det ligger lenker med informasjon på hjemmesidene. Gjør gjerne elevene bevisste på 

at det som formidles gjennom sosiale medier kan være veldig grovt, og at det finnes bedre kilder til 

informasjon. Situasjonen preger for øvrig ikke hverdagen på skolen. Samtykke til utlevering av jod-

tabletter er tidligere innhentet fra 8. og 9. trinn, og hentes nå inn fra 10. trinn. Dette er en rutine som 

har eksistert i Osloskolen lenge. Skolen har de jodtablettene de trenger. For øvrig så følges de planer 

og påbud som kommer fra sentralt hold. 

 

Eksamen 
Som kjent er eksamen avlyst på 10. trinn. Sett fra skolen er det både positive og negative følger av 

dette, f.eks gir det bedre tid til læring, men samtidig mister elevene den erfaringene det er å ha 

eksamen. 
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Aktiviteter 
• Skolen har nå som den er tilbake i normal drift etter Covid 19, mulighet til å sette i gang flere 

aktiviteter. I mars vil det bli arrangert en fagdag der skolen vil løfte frem de tverrfaglige 

emnene. Skolen ønsker å få til en prosjektdag etter hvert tverrfaglige emne, der en vil jobbe 

på en annen måte enn vanlig. Fagkomiteen i FAU inviteres til å være med i skolens PU-møte 

(pedagogisk forum hvor rektor og lærere deltar) i mai. Her vil de kunne se på fagplanene og 

komme med innspill.  

• KRØ-tur for 9. trinn i juni. I forbindelse med  undervisningen i gym vil det bli arrangert 

overnattingstur i Østmarka for alle syv klassene. Skal være borte en natt. Fremover vil det bli 

diskutert når i skoleløpet en slik tur bør plasseres– 8. eller 9. trinn. Det gjennomføres også 

andre turer, museumsbesøk etc.  

• Skoleballet vil arrangeres 7. april. Arbeidet der er godt i gang. 

• PAR-utvalget – utvalg som ser på konsekvenser av korona. Målet er å øke det sosiale fokuset. 

I den forbindelse har skolen gått inn i samarbeid med KFUM, jf. skolemelding som er sendt ut 

om dette. Det kommer også et tilbud som ikke er sports-orientert. Det vil være en 

temabasert aktivitet på biblioteket annenhver uke, f.eks diskusjonskveld, tema om 

inkludering osv.  

• Leksehjelp er oppe og går nå. Hver onsdag på biblioteket. Skolen vil også starte et tilbud med 

ekstra fokus på matematikk.  

• Friminuttene – her skjer det flere ting, f.eks strikkeklubb og andre mindre aktiviteter.  

 

Skolemelding om finansiering av klasseturer: Det kom tilbakemelding fra FAU om at den var uklar på 

noen punkter. Rektor skal sende en oppklarende melding og vil også informere om dette på 

foreldremøtene senere i måneden. 

 

 Om FAU eller klassene vil samle inn penger til foreldredrevne/elevdrevne aktiviteter etter skoletid, 

er det ikke noe skolen legger seg opp i. 

 

Skoledisco 
Vil arrangeres onsdag 30. mars (9. klasse) og torsdag 31. mars (8. klasse). Både for 8. og 9. trinn i år, 

siden 9. ikke har hatt tidligere. Kl 18-22. Vil foregå i aulaen. Skolen legger vekt på at arrangementet 

skal være trygt for alle.  

FAU må gi beskjed til natteravnene om at de tar seg en runde til skolen denne kvelden. Det skal være 

en kiosk, og skolen ønsker at FAU kan bidra med å organisere denne, gjerne lære bort til elevrådet 

om hvordan dette gjøres, og ber om at elevrådet kan få disponere eventuell fortjeneste. FAU 

vurderer om en kan bidra med midler til litt pynt.  

Det er behov for foreldre – 2 uteområdet, 2 garderobe, 2 gangvakt, 2 for å krysse inn/ut, 4 i aula. 

FAU-saker – Nytt fra komiteene 
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Saker i driftsstyret 
Driftsstyret hadde møte i mars. Innkalling og referat er distribuert til FAU.  

 

Arrangementskomiteen  

Har foreslått at det lages et årshjul med arrangementer hvor det er behov for bidrag fra foreldrene. 

Dette for å unngå at alt må håndteres ad hoc. Her kan også for natteravnordningen inngå.  

 

Kommet forslag om at det første foreldremøte på høsten blir en sosial happening, der målet er å bli 

kjent med hverandre og legge til rette for at foreldrene kan ta kontakt med hverandre hvis noe skjer. 

 

Komiteen ser an behovet for å prøve å få til aktiviteter for flere enn de 50 som det er åpning for i 

KFUM-arrangementet. 

 

Fagkomiteen 
Har hatt møte med skolens ledelse. Skolen ønsket at fagkomiteen ble med inn på et møte i PU. Andre 

saker som er diskutert er oppfølging av deler av skolemiljøundersøkelsen der skolen ikke har gjort 

det så bra. Dette er fulgt opp med en Questback til elevene for å høre hva de kan gjøre bedre. Videre 

har komiteen tatt opp at de ønsker en diskusjon om implementering av den nye læreplanen.  
Innspill fra FAU – kan en foreslå skoleavis som valgfag?  

 

SMU - Skolemiljøutvalget 
Dersom foreldrene har ting dere ønsker å ta opp ang. fysisk eller psykososialt skolemiljø så kan det 

sendes til FAUs representanter i SMU. Det skal også være en politiker fra driftsstyret som skal sitte i 

SMU og FAU-representanten i driftssyret ble oppfordret om å hjelpe til med å rekruttere en.  

 

Natteravner 
FAU-representantene må kommunisere til klassekontakten og til klassene at vi må ha tilbakemelding 

på hvem som stiller på disse vaktene. Det vil bli trukket ut to kokkekurs på Jakobs blant de som 

stiller.  

 

Skoledisco 
Arrangementskomiteen kan ta ansvar for kiosken. FAU-representantene tar ansvar for å finne en til å 

stille, eller stiller selv. Dette inkluderer også FAU for 10. trinn. Arrangementkomiteen vil sende ut 

mail om dette, og setter opp en liste over hvem som skal stille de ulike kveldene.  

Foreldrekonferansen 23.mars 
Informasjon om foreldrekonferansen 23.mars er distribuert til FAU. 

Annet  
FAU mottar informasjon om arrangementer som private aktører, menigheter osv har rettet mot 

ungdom. Det er opp til den enkelte FAU-representant om dette formidles til klassen. For å slippe å 



  9.3.2022 
vurdere hva som skal promoteres eller ikke av FAU, så tar ikke FAU noen rolle i formidlingen av slik 

informasjon. 

FAU ber om at referatet videreformidles til alle foresatte!  

Saker til neste møte 4. mai meldes til FAUs leder Katrine Heggedal (heggedal@gmail.com).  
 

Skrevet av: Kristin Alsos (8D) 9. mars 2022 

Kathrine Heggedal (FAU-leder, 9E) og Espen Sandnes Frøystveit (rektor) har lest gjennom referatet 

mailto:heggedal@gmail.com

