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Referat fra FAU-møte 12. januar 2022   
Digitalt møte på Zoom 

Tilstede fra FAU:  

8A ✅ Katja Stadheim  9A ✅ Erik Søreng  10A  Renate Johansen 

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 
 
        

 

Ellers tilstede på første punkt:  

Espen Sandnes Frøystveit (rektor) 

 

Agenda 

1. Informasjon fra skolen (om bla status korona) 

2. Status fra komiteene   

3. Annet  

Informasjon fra skolen, ved rektor 

Om covid 
Hektisk i desember med høyt elevfravær. Bra med digital undervisning de siste dagene. 

Spent på oppstarten i januar, med smittevernsregler og karanteneregler. Mindre elevfravær enn før 

jul. Rektor er fornøyd med læringsmiljøet, gitt eksisterende forutsetninger. 

 

Skoleball 
Skoleballet 20.januar er utsatt. Mål om gjennomføring før påske. 

 

Nasjonale prøver 
Termin 1 avsluttes uke 2. Termin 2 starter uke 3. Terminkarakterer publiseres fredag 21.1. 

Rektor minner om at dette er en UNDERVEISVURDERING, som skal gi signaler om hva som bør jobbes 

med fram mot standpunktkarakter. Dette blir også tema i utviklingssamtaler. FAU ber foreldrene 

snakke med ungdommene sine om dette. 

 

Skolevalg for 10.klasse 
Åpen dag på de videregående skolene i Osloskolen blir i 2022 digital. Informasjon fins på skolens 

hjemmeside, og alle elever og foresatte på 10. trinn har fått tilsendt informasjon på skolemelding 

forrige uke.  
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Foreldremøter 
Skolen planlegger for fagkonferanse i uke 6 og 7.  

Skolen planlegger for temaer for foreldremøter, men avventer informasjon til nye smittevernregler 

er klare. 

 

Fyrverkeri 
Det har blitt avfyrt kraftig fyrverkeri inne i skolebygningen. Skolen tar hendelsene alvorlig, har gjort 

sine avklaringer og har involvert politi. Skolen vet at informasjon sirkulerer i kommunikasjonskanaler 

før og etter slike hendelser. Elevrådet er rådført om hvordan skolen skal forebygge og håndtere slike 

situasjoner.  

Skolen ber foreldrene og elevene hjelpe til med forebygging. 

 

Ventilasjonsanlegg, inneklima og luftkvalitet 
Skolen måtte stenge en dag i desember pga defekt ventilasjonsanlegg (i tillegg til en halv dag 

stenging pga manglende vann). Ventilasjonsanlegget er i drift igjen, men det jobbes med 

forbedringer. Det er bl.a. varierende temperatur i skolebygningen og fra dag til dag.  

FAU-saker – Nytt fra komiteene 
 

Arrangementskomiteen  

Skoleballet er utsatt. Vaktplanen er håndtert. 

Komiteen har planer og avventer nye smittevernregler og -tiltak. 

 

Saker i Driftsstyret 
Driftsstyret hadde møte i desember og nytt møte allerede medio januar. Ingen store saker.  

 

Fagkomiteen 
Planer om fysisk møte med skolen, for å snakke om elevundersøkelse og oppfølging av 

implementering av ny læreplan L20. 

 

Skolemiljøutvalget 
Første møte i siste halvdel av januar. Ønske om at utvalget kan ha kontinuitet gjennomføre en 

konkret handlingsplan. 

 

FAU ber om at referatet videreformidles til alle foresatte!  

Saker til neste møte onsdag 16. feb meldes til FAUs leder Katrine Heggedal (heggedal@gmail.com).  
 

Skrevet av: Frode Stenvik (10B) 15. januar 2022 

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