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 Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte   08.12.2020 
Tid:   18:00-19:00   
Sted:   Teams-møte 
Tilstede: 13 stykk: Petter Paulsen, Pamela Kristiansen, Johan Hjelmås, Karen M. L. Furuseth, 
Hanne Muurud,Taran Neslow, Kjetil Prestbakmo, Per E Lind, Hege,Grosse, Hans T Løvstad, 
Tanja Ottesen, Hanne Smidt  
Ikke tilstede: ? 
Møteleder: Petter Paulsen 
Referent: Pamela J Kristiansen   
 
Sak 18/20: Informasjon fra skoleledelsen ved rektor 
 

• Skolen er fortsatt på gult nivå, vi har vært heldige med lite smitte på skolen. 
Spørsmål: skal elevene fortsatt vaske pulter og hender? Tilbakemeldinger fra elev til 
foreldre er at det blir ikke fulgt opp av lærere.  
Svar: ja, den rutinen gjelder fortsatt. Rektor følger opp saken. 
 

• Ledelsen har fått flere henvendelser fra foreldre angående mulighetene for å avslutte 
høstsemesteret tidligere. Som informert på transponder den 8.12 blir siste skole dag 22 
desember.  
 
 

• Skolen opplever at mange elever trekkes til Jokeren i friminuttene, spesielt 8-trinns 
elever. Man ser også at det ikke blir overholdt smittevernregler utafor skolens område. 
Skolen informerte om dette på transponder 7 desember, med ønske om at elevene forblir 
på skolen og har med seg matpakke. 
Spørsmål: hvem har ansvar for elevene i friminuttet? Kan skolen forby elevene til å gå til 
jokeren i fri minuttet? 
Svar: dette er noe som SU må ta stilling til…. 
SU: fullt mulig med innstramming, fri skolegård settes på dagsorden 

 

• Språkbruk: mange av elevene har et språkbruk som er uheldig, foreldrene er informert 
den 7 desember på transponder  

 

• Vikarbruk: fravær blant lærere er høyere enn normalt på grunn av korona. Det er ikke 
alltid elevene har en mattelærer i mattetime. Ledelsen må ofte ta til takke med at de får 
tak i en vikar. 

 

• Miljø 8-trinn: klassene trenger ekstra oppfølging i år, det omhandler generelt arbeidsro. 
Det er en stor overgang for elevene. En av klassene har fått ekstra bistand til læringsmiljø 
fra PPT. 

• Forelde/Prøver: når elevene skal ha prøve eller andre type tester, er det svært 
mangelfullt på fagstoff å hente på teams til disse prøvene. Det oppleves som krevende for 
foreldrene å skal bruke masse tid på å finne fagstoff tilfeldig på nett for å hjelpe eleven. 
Det bør foreligge ferdige lenker eller kopierte tekster som elevene får med hjem og øve 
på når elevene ikke har fagbøker  
 

  



• Alle klassekontakter inviteres inn på skolen de to siste timene den 22 desember for å 
gjøre noe hyggelig julekos for klassen. Avtaler gjøres med den enkelte klassekontakten.
  

Sak 19/20: Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Sak 20/20: Godkjenning av referat 
Godkjent 
 
 
 
Sak 21/20 Informasjon fra SU/SMU 
SU (Samarbeidsutvalg):  Petter Paulsen 
SU   :  Anne Kristin Gaudestad    
SMU (skolemiljøutvalg):  Hanne Prestaasen  

• Politisksak: skoleskyss, ballen ligger hos ruter. 

• Resultater fra nasjonale prøver: 8 trinn har skåret noe lavere enn resten av 
kommunen samt noe lavere en tidligere 9 og 10 trinn.  

• Gjennomgang av skolens beredskapsplan for rødt nivå, denne oppleves som 
tilfredsstillende og skolen er godt forberedt.  

 
Sak 22/20 Revisjon av års hjul 
Saken blir videreført til 2021 
 
Sak 23/20 Innmeldt sak 8 trinn. 
Spørsmål rundt Ullensaker sin vurdering rundt smittenivå: hvorfor ikke Ullensaker følger 
nabokommuner i forhold til rødt nivå. Saken var besvart på transponder fra skoleledelsen.   
 
Sak 24/20: Informasjon fra KFU (Kommunalt Foreldreutvalg) :Per Edvind Lind   
Tema: svømmehallen 

• Drøfting rundt: fordelen med faste ansatte i svømmehallen som holder 
svømmeundervisning for elevene, dette vil heve kvaliteten på barns læring og utvikling. 

• Ullensaker, Skolebruksplan: prioriterer barn og skole og at det skal være god plass per 
elev. Anbefaler alle å lese denne.  

 
 
Sak 25/20: Oppmøte på FAU møter 
Hvis ikke FAU representanten eller vara kan stille på møte skal det meldes fravær til FAU-leder.  
Klasse 9 D mangler fortsatt FAU representant! 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet klokken 18.57 
 
 
 
Referent  
Pamela Jeanette Kristiansen 
FAU Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 



 


