
  13.11.2021 

Referat fra FAU-møte 3. november 2021   
Fysisk møte på Brannfjell skole  

Tilstede fra FAU:  

8A ✅ Katja Stadheim  9A ✅ Kristina Sletten Andersen*  10A ✅ Renate Johansen 

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

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

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

8E  Sarah Langbrekke 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 
* vara for Erik Søreng  
        

 

Ellers tilstede på første punkt:  

Espen Sandnes Frøystveit (rektor) 

Hilde Iren Norvalls (assisterende rektor) 

 

Agenda 

1. Informasjon fra skolen, ved rektor  

2. Inkludering og mangfold på Brannfjell skole og arrangement 9. november 

3. Friday Fun, ved arrangementskomiteen 

4. Skoledisko og skoleball / budsjett og mulighet for sponsing 

5. Ungdom og rus (skal vi arrangere noe?) 

6. Noe å melde fra driftsstyret? 

7. Møtedatoer fremover 

8. Annet 

Informasjon fra skolen, ved rektor 
Om arrangement «Inkludering og mangfold» tirs 9.nov: 

Invitasjon ble sendt ut tirs 2.nov via Skolemelding. FAU ber foreldre oppmuntre til at elevene møter 

opp. Nordseter skole har arrangement samme dag. Ungdomsskolene ønsker en felles markering i 

bydelen for temaet. Samme dag får elevene foredrag om samme tema. Skolen ønsker fokus på 

inkludering, da ungdom som ekskluderes kan ha kort vei til uheldige miljøer. Skolen ønsker også 

bevisstgjøring rundt økende polarisering i bydelens ungdomsmiljø.  

Plan for arrangementet:  

- Skolen holder appeller, ved elevrådet, lærere, rektor og FAU. 

- Kjerstin Ovren (Mobbeombud Oslo) kommune holder appell 

- Politi og utekontakten informerer 

- Åpen mikrofon 

Gatas Parlament opptrer og Van Dan opptrer med årets OD-låt. 
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Sosialt 

Høstferiearrangement over 3 dager var vellykket, med 30 elever innom totalt.  

Ungdomstilbud i bydelen: 

- Lambertseter Fritidsklubb 

- Bekkelaget Menighet 

Skolen diskuterer muligheten for sosiale arrangementer utenfor skoletid. 

Skolen ber alle foreldre om å ta kontakt med skolen hvis de merker at noe er slikt det ikke skal være. 

FAU ber skolen fortsette med at kontaktlærer ringer hjem etter skolestart, for positiv kommunikasjon 

mellom skole og hjem. 

Skoleball for 10.trinn 20.januar 2022. Skolen stiller med noen midler, og har bedt Ballkomiteen søke 

FAU om ytterligere støtte. Sigurd Enge, rådgiver og Solveig Sevik på 10.trinn er lærerkontakt. 

Skoledisko for 8. og 9. trinn onsdag og torsdag i uke 10 2022. 

FAU stiller med foreldre som bl.a. trivselsvakter på arrangementene. 

 

Læring 

Fagkomiteen ønsker møte med rektor. Det er behov for å snakke om implementasjon av gjeldende 

læreplan.   

Rektor informerer om at skolen jobber innenfor tre  satsingsområder: 

- Kompetanse/vurdering.  

- Tverrfaglighet via pilotprosjekt og fagdag  30.mars 2022 

- Profesjonelle læringsfellesskap (PLF) Planlegging og samarbeid for å løfte 

undervisningskvaliteten -  

Egil Hartberg fra Høyskolen i Innlandet, som er en del av den desentraliserte ordningen for 

kompetanseutvikling i Oslo skolen, jobber også direkte med Brannfjell. Skal bla bidra på skolens 

planleggingsdager (kveldstid) i desember.Dekomp pbl.a. 

 

Om skolebygningen og nærmiljøet 

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer. Det er 20% bedre ventilasjon. Det har kommet solfilm på 

vinduer mot vest. Utbedringer fortsetter ut januar 2022. 

I forbindelse med gravearbeid for forbedringer i avløpssystemene, vil Ekebergveien bli stengt på et 

tidspunkt. Skolen har god dialog med entreprenør, og vil komme med mer detaljert informasjon via 

skolemelding. 
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FAU-saker 
Friday Fun, ved arrangementskomiteen 

Arrangementskomiteen planlegger sosiale arrangementer (Friday Fun) i samarbeid med Elevrådet. 

Fokus på mangfold og inkludering, med lav terskel for deltagelse. Arrangementene skal være 

ungdomsstyrt.  

Målet er 2 arrangementer pr skoletrinn, 1 på vinterstid og 1 på våren, dvs totalt 6 arrangementer ila 

skoleåret. 

 

Skoledisko og skoleball / budsjett og mulighet for sponsing 

FAU er positive til å støtte både skoledisko og skoleball. FAU spør Ballkomiteen om hva midlene som 

søkes om, skal brukes til. 

 

Ungdom og rus  

FAU oppfordrer til full åpenhet mellom elever, skole og foreldre rundt ungdom og rus i bydelen. 

Gjerne i forbindelse med foreldremøter. FAU ber skolen oppfordre foreldre til god kontakt seg 

imellom. FAU ønsker innsyn i skolens arbeid med ungdom og rus. Vi ber om informasjon fra skolen på 

neste FAU-møte.  

FAU vil dele informasjon om bydel Nordstrand fra UngData undersøkelsen. 

FAU oppfordrer foreldre til å bli kjent med andre foreldre i klassen. F.eks gjennom lavterskel 

møteplasser, som kaffetreff før jobb eller ettermiddagstreff på kafe.  

 

Informasjon fra driftsstyret 

Første møte avholdt 20.oktober. FAUs driftsstyrerepresentant melder om engasjerte politikere og 

god status fra skolen. Driftsstyret kommer til å behandle skolens planer for skoleturer og finansiering 

av disse. 

Neste møte i Driftsstyret er 8.desember. 

FAU ber skolen om å kommunisere skolens framtidige planer for skoleturer. 

 

Møtedatoer fremover 

Neste møte i FAU blir onsdag 1. desember. 
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Ledere og representanter i FAUs komiteer (Repetisjon fra forrige referat):  

• Leder FAU: Katrine Heggedal 9E 

• Nestleder FAU: Jørgen Herluf Moland 10E 

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

Warhuus 8G. 

• FAU - representant til driftsstyret: Roger Pedersen 9F  

• 1. og 2. vara 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: Marianne Klaussen 9G  

• Fast referent: Frode Stenvik 10B 

• Kasserer: Halvor Juvet 10G (forts.) 

Leder i driftsstyret er Dag Mevold. 

 

FAU ber om at referatet videreformidles til alle foresatte!  

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

Skrevet av: Frode Stenvik (10B) 3. november 2021 

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

 

mailto:heggedal@gmail.com

