
REFERAT FAU MØTE - SOFIENBERG SKOLE 

Onsdag 10. januar 2018 

Klokken 18.00-19.30 

Tilstede:  

Rektor 

11 FAU representanter 

 

1. Driftsstyret: 
Det er behov for en driftsstyre-representant fra foreldreutvalget. Det er møte i januar, 
februar og ett før sommeren. Elin Kjelsaas Rogndokken har meldt seg som foreldrekontakt til 
Driftsstyret. 
 

2. Skolemiljøutvalget:  
I SMU sitter: 
To elevrepresentanter; leder og nestleder fra elevrådet 
En foreldrerepresentant: Kine Larsen (10D) 
En politiker: Terje Kalheim, AP 
I tillegg har rektor møtt fra skolens ledelse. 
 

3. Info fra Rektor med spørsmål fra FAU 
 
Kort om strategisk plan og budsjett:  
Strategisk plan handler om hva skolen jobber med, det vil si resultater. Skolen er en målstyrt 
skole og de setter indikatorer på måloppnåelse samt risikovurdering i tilfelle man ikke når 
målene.  
Strategisk plan utarbeides hver høst av plangruppe bestående av lærere og skoleledelse. 
Denne sendes til lærere på høring og vedtas i driftsstyret januar hvert år. 
Strategisk plan for skolen legges ut på skolens hjemmeside etter at den er vedtatt. 
https://sofienberg.osloskolen.no/siteassets/om-oss/minosloskole_sofienberg.pdf 
 
Budsjett for 2018 er ikke klart fra byrådet. Skolen opererer nå med et midlertidig budsjett. 
Skolen hadde et overskudd på 3,2 millioner. Noe av dette er overskudd fra oppstart. 
Budsjettet for 2018 vil sette føringene for et fremtidig stabilt budsjett (når det er på plass). 
Pengene går til: midlertidig ansettelser, investeringer, 20 millioner i året går til leie av skolens 
lokaler (dette er penger som skolen ikke håndterer), 28 millioner går til driftsbudsjett. 
 
Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen går inn under strategisk plan. 
 

4. Redegjørelse fra rektor rundt bruk av lekser, formål, mengde karaktersetting, mm. 
FAU har bedt om at rektor redegjør rundt dette.  
Lekser varierer fra klasse til klasse og fra lærer til lærer. Det foreligger ingen føringer fra 
ledelsen om hvordan lekser skal gjennomføres, men det er lagt opp til et elevene skal gjøre 
alt arbeid ferdig i klassetimene, men ferdigstille det de ikke rekker hjemme. Noen bruker ikke 
tiden effektivt i klassen, og får da mere arbeid med seg hjem. God jobbing på skolen gir 
mindre arbeid hjemme. 
 
Opplever elevene at det oppstår utfordringer med lekser eller blir for mye oppfordres de til å 

https://sofienberg.osloskolen.no/siteassets/om-oss/minosloskole_sofienberg.pdf


gå i dialog med lærerne, altså å si ifra og spørre lærerne ofte.  
 
Brukervennlighet ved Its Learning og One Note ble også diskutert. Det er systemer som må 
læres, og de er ikke intuitive. Det er en stor fordel å lære disse Its Learning og One Note nå 
på ungdomsskolen, det letter arbeidet på videregående. 
 
Selvstyrt læringsprosess er en modningssak. Lærere må gi tydelig informasjon om 
tilbakemelding og prosess i OneNote. 
Elevene lærer å jobbe med oppgavene over tid + kildekritikk. 
 

5. Samarbeid med andre utvalg ved skolen 

a. Elevrådet oppfatter at de ikke får jobbe fritt. Det foreslås at det tas et møte mellom 
elevråd, skoleledelse og FAU.  

6. Info fra gruppene og planer for våren 
 

a. Foreldreundersøkelsen: Det informeres om foreløpige resultat og de viktigste 
punkter gruppen har kommet frem til. Det skal videre sammenlignes med fjorårets 

foreldreundersøkelse og elevundersøkelsen dersom den er klar) for å se utvikling. 
 

b. Internasjonal dag: En aktivitetsdag for foreldre og elever med for eksempel info om 
fritidstilbud i nærmiljøet, matservering og annen aktivitet. Åpent for foreldre fra kl. 
15-17. Arrangeres etter påsken en gang.  
Alle foreldre/foresatte oppfordres til å bidra på den internasjonale dagen.  
 

c. Vinterball: Skolen arrangerer en fest for 10 klasse 28.februar eller 1.mars. 
Foreldre/foresatte fra 9.klasse stiller som vakter og de som er interessert bes ta 
kontakt.  
 

d. Dagravning: Det foreslås å starte opp med dette etter påske en gang. De andre 
skolene starter opp i samme periode. FAU må ta en avgjørelse på hvorvidt det skal 
gjennomføres Dagravning, hvilke dager eller organisere en annen form for 
konstruktivt arbeide. 
 

e. Forslag om å etablere ny gruppe som ser på muligheten for klassetur 
 

7. Neste møte tirsdag 13.febuar 2018. 

Forslag til tema på FAU møte i mars er en gjennomgang av lærere og elever på hvordan 

læringsverktøyene One note og It´s learning fungerer i praksis. 

 

Ta kontakt med klassens FAU kontakt dersom noe bør tas opp. 

 

Referent: Christian Strømme 


