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Dato dok: 09.01.2018 
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Bell Espeseth 10B, Sigrid M Kraggerud 10C, Trine Benjaminsen 10D 
 

  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Trine Benjaminsen 10D 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

Utsendelse av referat var veldig forsinket.  Evt. innspill til referat sendes til FAU-leder 
Helge Hafstad innen onsdag 10 feb. Godkjennes etter det 
 

4 Informasjon fra rektor: 

- Juleball 10 klasse: Juleballet var vellykket og det er kommet mange positive 
tilbakemeldinger. Gode og morsomme taler, kåringer og mye flott ungdom 
 

- Elevundersøkelsen: Er gjennomført. Må bearbeides før den tas opp i FAU og blir 
tilgjengelig for foreldre. Skolen sammenligner resultatene med resultatene i Oslo 
kommune og med andre skoler i området. Så vurderes også resultatene innad på 
skolen, både innen for trinnene og i de enkelte klassene. 
 

- Eksamensrettet kurs i matematikk 10 klasse. Det er innvilget 50 000 kroner til 
ekstra trening i matematikk. 4 lærere skal undervise etter skoletid.  Elevene deles 
inn i grupper basert på tema og nivå. Informasjonsskriv sendes til foreldrene i 
løpet av uken 

 
- Budsjett: Bystyret har ikke vedtatt Deloittes ressursfordelingsmodell. 

Ressursfordelingsmodellen har til hensikt å finne en bedre fordelingsnøkkel 
mellom skolene for å gi en god skole for alle. Kan medføre at skolene på vest-siden 
av byen får noe lavere budsjett samtidig som det økes noe på skolene øst i Oslo.  
Har fått foreløpig budsjett som viser økte rammer i forhold til i fjorårets budsjett, 
men mindre rammer i forhold til det som er brukt. 
Ser ut til at skolen går med et lite overskudd. Pengene er tenkt brukt til elev Pc-er 
Alle klasser er fulle. Dersom det skrives inn flere elever ved skolen må potensielt 

 

 



 

  

 

opprette flere klasser.  
Viktig at FAU engasjerer seg i budsjettfordeling og rammer via sine kanaler som 
for eksempel KFU, kommunale foreldreutvalg 
På neste driftsmøte er budsjett orienteringssak i og med manglende vedtak i 
Bystyret. 

 

- Lærernorm: Den nye normen tilsier at det ikke skal være mer enn 21 elever per 
lærer, skolen sett i helhet. Det må ikke misforståes som at et maksimalt antall 
lever per klasse. 
Den nye normen skal først på høring og deretter inn i revidert statsbudsjett. Kan 
av den grunn ikke iverksettes neste skole år, da timeplaner osv er fast satt innen 
normen trer i kraft. 
 

- Strategisk plan: Skolen ser på lærersamarbeid. 4 lærer i for eksempel norsk 
samarbeider om undervisning. Ser på tema og løsninger for å gi bedre 
undervisning.  
Opplegg: 6 lærere skal i samarbeide komme frem til et undervisningsopplegg for 1 
time. De skal lage en oppgave eller et opplegg som passer for alle elevene 
uavhengig av mestringsnivå.  Av de 6 lærerne trekkes ut en lærer som skal 
gjennomføre timen, mens de andre observere. Valideres i etterkant, hva fungerte 
bra og hva kan forbedres. 
Skolen har fått innvilget midler til støttestrukturer. Medfører at undervisning skal 
filmes, for å kunne vurdere undervisning som fag. Man ønsker å oppnå good 
practice. 
Kvalitetsindikatorer for strategisk plan er nasjonale prøver, eksamener og 
elevundersøkelser. 
 
Driftsstyre: Sigrid M Kraggerud og Helge Hafstad er vararepresentanter til 
driftsstyre. 
 

 

5 Aktuelle/innkommende saker  

- Ingen saker mottatt 
 

6 Status komiteer/ turer. Oslo KFU mm  
Neste møte i KFU er tirsdag 13. februar 

7 Nattravn: ikke meldt om utfordringer. Virker som foreldre møter opp 
Nattravnansvarlig Leif Roar Johanson inviteres til neste FAU-møte 

8 Evt.  
Ønskelig at det lages retningslinjer for oppgavene og ansvarsområde til vaktene på 
juleballet. Trine lager forslag 

 
 
Neste FAU møte er onsdag 14 februar  kl 18:00! 
 
 
 


