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Referat fra FAU-møte 22. september 2021   
Fysisk møte på Brannfjell skole  

Tilstede fra FAU:  

8A ✅ Katja Stadheim  9A  Erik Søreng  10A ✅ Ann Kristin Hegdal*** 

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

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

8D ✅ Kristin Alsos  9D ✅ Merete Hagen 10D ✅ Christina Berg Thomassen**** 

8E ✅ Sara Langbrekke 9E ✅ Katrine Heggedal 10E ✅ Jørgen Herluf Moland 

8F  Cecilie Berggren 9F ✅ Roger Pedersen 10F   
8G ✅ Sara Anne Warhus 9G ✅ Marianne Klausen 10G ✅ Halvor Juvet 
* vara for Karoline Meyer 
** vara for Birgit S. Haustveit 
***vara for Renate Johansen        

****vara for Heidi Norland       
 

Ellers tilstede:  

Jonny Arnesen (avgående FAU-leder) 

Espen Sandnes Frøystveit (rektor) 

Hilde Iren Norvalls (assisterende rektor) 

Dag Mevold (Leder i driftsstyret) 

Rektor informerer 
• FAU er et viktig organ. Rektor ser frem til konstruktivt samarbeid.  

• Covid-situasjonen: Oppstarten i høst gikk fra optimisme og åpen skole, til mye smitte og 

arbeid med smittesporing, noe skolen brukte mye ressurser på. Skolen og bydelen har hatt 

god kontroll på smitten og utviklingen i klassene. Opplevde en oppblussing utover i 

september, og en nedgang igjen nå. Brannfjell var første ungdomsskole som massetesta 

elevene. Testingen er planlagt å fortsette frem til og med uke 41. Brannfjell var den første 

skolen i bydelen som kom i gang med vaksinering på skolen. Mange av elevene har benyttet 

tilbudet. Elevene fikk skryt fra vaksineteamet for veldig god oppførsel.  

• Covid har medført mye fravær, på grunn av sykdom, karantene og frykt for smitte. Det er 

utfordrende å følge opp for lærerne. Skolen har nå ansatt en person til å følge opp elever 

som er hjemme over tid. Venter en mer stabil skolehverdag nå fremover.  

• Foreldre kan bidra til kontinuitet i undervisningen ved å sjekke, og hjelpe elevene til å 

bruke, materialet som ligger tilgjengelig på Its learning og OneNote. Onenote er en plattform 

med mange muligheter og funksjonaliter, som man vil jobbe videre med. Åttende trinn: 

Mange kommer fra skoler som har brukt ipad. Fint om foreldre og elever ser litt sammen på 

de nye plattformene og verktøyene.  

• Leksehjelp starter opp nå. Skolen vil dele informasjon om påmelding.  
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• Skolen arrangerer aktiviteter i høstferien. Det vil være begrenset antall plasser, men skolen 

vi prøve å tilpasse etter hvor mange som melder seg på. Informasjon om påmelding kommer. 

• Skolen gjør en innsats for å få opp igjen hverdags-aktiviteter.  

• En betydelig reduksjon i bruk av el-sparkesykler på og rundt skolens område er observert. 

Det er svært positivt.  

• Elevrådet hadde vanskelige arbeidsvilkår i fjor. De er i gang nå, og skal jobbe med blant annet 

psykisk helse-dag og operasjon dagsverk. Skolen ønsker å styrke arbeidet til elevrådet. Skolen 

jobber med en ny trivselsplan, og involverer elevrådet i det.  

• Livredningskurs ble arrangert i høst. Dette var meget vellyket; det var god stemning og mye 

læring.   

• Skolen vil arrangere vinterball for 10. trinn i januar. FAU vil bidra ved å stille som vakter.  

Mer informasjon kommer fra skolen.  

• Skolen vil arrangere disko for 8. trinn. Foresatte pynter og stiller med vakter.  

• FAU kommer med en klar oppfordring til skolen om å arrangere disko eller noe tilsvarende 

også for 9. trinn, som ikke fikk disco i fjor, og generelt hadde få sosiale aktiviteter i sitt første 

år som ungdomsskole-elever.  

• Rektor understreker at på Brannfjell er man opptatt av å etterleve gratisprinsippet, som 

betyr at elever eller foreldre ikke skal måtte betale for aktiviteter i skolen regi. Dette gjelder 

også klasseturer som skjer i skoletiden (les mer her: Klasseturer (udir.no)). Det har vært 

tradisjon for at elevene drar på klassetur/leirskole i niende klasse, gjerne sponset av 

gaveordninger. Skolen vil gjøre en gjennomgang av ordningen med klassetur, i lys av 

gratisprinsippet, og for å se på klasseturer opp mot kompetansemål i læreplanen. Turen som 

er planlagt dette skoleåret gjennomføres. Skolen understreker at det ikke er bestemt hva 

slags tur so vil arrangeres i de kommende årene, og ber foreldre om å bidra i å dempe 

forventningene. FAU støtter opp om gratisprinsippet, og at skolen nå skal tenke nytt om 

mål og rammer for klasseturer, og at dette må ses opp mot læreplanen. Videre mener FAU 

at det vil være positiv om elevene får medvirke i planlegging, og å komme med egne ideer til 

turer og aktiviteter, og at de er kreative og kan finne ideer til dugnad og finansiering.  

• Elever på åttende trinn kan sette i gang med dugnad for å samle inn penger til tur eller 

aktiviteter – de får helt sikkert brukt pengene på noe hyggelig, om ikke på leirskole. FAU har 

egen konto hvor gaver øremerket til en klasse kan settes inn (ta kontakt for mer info).   

• Nasjonale prøver/skoleresultater: Elevene på Brannfjell scorer høyt på nasjonale prøver og 

skolepoeng. Sammenlignet med Oslo scorer man noe høyere. Resultatene under pandemien 

har vært stabile sammenlignet med resultatene for Osloskolen. 

• Elevundersøkelse kommer i høst 

• Lydanlegg er satt inn for å få bedre lydmiljø på skolen 

• FAU og skolens ledelse takker Jonny Arnesen for en god jobb som leder av FAU. Han har 

vært en dyktig og involverende leder, og det har vært gode møter og nyttige innspill, og godt 

samarbeid med skolen.  

 

 

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/gratisprinsippet/grunnskolen/aktiviteter-og-turer/klasseturer/?path=cehmjmdcehmjmjcehmkdj
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FAU-saker 
FAU planlegger å ha 6-8 møter dette skoleåret, etter behov.    

Økonomi 

Det står 90.000 kroner på FAUs konto. Dette er penger vi har fått inn fra utleie av skap. FAU vil også 

undersøke mulighetene for å søke om midler fra stiftelser ol.   

Den eneste faste utgiften til FAU er trivselstilskudd, som klassene søker om å få ved behov. I tillegg 

kommer mindre, løpende behov gjennom året. I fjor brukte FAU litt ekstra midler på 10. trinn som 

kompensasjon for at det ikke ble vinterball.  

Søknad om trivselstilskudd 

FAU er enige om å opprettholde nivået på opptil 1500 kroner i trivselstilskudd per klasse per halvår. 

Tilskuddet er ment å bidra til et godt klassemiljø. Søknad sendes til halvor@juvet.net og skal 

inneholde: klassen det gjelder, kort beskrivelse av hva klassen ønsker å gjøre, kontonummer og navn 

på kontoinnehaver.  Eksempel: "Klasse 10 G planlegger bowling og pizza på Solli plass tirsdag 8.10.  

Tilskudd kan overføres til: 1234.56.7891. Innehaver: Halvor Juvet" 

 

FAU syns det er viktig at elevene selv kan komme opp med ideer og initiativ til trivselsaktiviteter og 

oppfordrer klassene til å snakke om hva de har lyst til å gjøre.  

Valg av nye ledere og representanter i FAUs komiteer (i tilfeldig rekkefølge):  

• To representanter  til skolemiljøutvalget (SMU): Lars Otto Andresen 9C og Sara Anne 

Warhuus 8G. 

• Foreldre-representant til driftsstyret: Roger Pedersen 9F 

• Varaer til driftsstyret: Kristin Alsos 8D og Katja Stadheim 8A  

• Tre medlemmer til skolens fagkomite: Jørgen Moland 10E, Katja Stadheim 8A og Tone 

Hesterskog 8B 

• Arrangementskomiteen: Eiril Holtevdt 10C, Jeanette Peters 9B, Lars Otto Andresen 9C og 

Kyrre Hansen 8C 

• Natte- og dagravn-ansvarlig: Heidi D. Sørgård (klassekontakt 9C) 

• Fast referent: Frode Stenvik 10B 

• Kassserer: Halvor Juvet 10G  

• Nestleder FAU: Jørgen Herluf Moland 10E 

• Leder FAU: Katrine Heggedal 9E 

Leder i driftsstyret Dag Mevold har sagt seg villig til å sitte et år til, da forrige representant fra FAU i 

driftsstyret ikke ønsker å overta vervet. FAU takker ja til tilbudet.  

 

FAU ber om at referatet videreformidles til alle foresatte!  

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

  
Skrevet av: Katrine Heggedal (9E) 23.09.2021 

Espen Sandnes Frøystveit (rektor) har godkjent referatet 
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