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 Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte  17.03.2021 
Tid:   17:30-18:30   
Sted:   Teams-møte 
 
Møteleder: Petter Paulsen 
 
Tilstede: 14 stykk:  
 

 
 

  
Sak 6/21: Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Sak 7/21: Godkjenning av referat 
Godkjent 
 
 
 
Sak 8/21 Informasjon fra SU/SMU 
SU (Samarbeidsutvalg):  Petter Paulsen 
SU   :  Anne Kristin Gaudestad    
SMU (skolemiljøutvalg):  Hanne Prestaasen  
 

• Organisering på rødt nivå. Fordeling av skoledager: 8 trinn an hver dag. 9 trinn 3/2 dager 
10.trinn 4 dager.  

• Årsrapport: omhandlet budsjett, økonomi og sykefravær. Ikke noe om Mobbing. Skolen 
har høyt sykefravær på grunn av korona.  

• 8-trinn blir en ekstra klasse. Klassen settes opp for å imøtekomme tilflytting og 
kommunevekst. Elevene på 8-tirnn får tilbud om å bytte til denne nye klassen etter eget 
ønske. Kommunen åpner opp for å ta inn elever som tilhører andre skolekretser. 9 og 10 
trinn er fulle. Det er estimert en elev tall på 491 på Gystadmarka til neste skoleår.  

• Elevrådet: er aktive og prøver å få til sosialt tilbud med de forutsetninger de har. 

• Skolen har bestilt noe nytt digitalt utstyr, men det er forsinkelser i leveransen. 
 
  
 
 
 
Sak 9/21: Informasjon fra KFU (Kommunalt Foreldreutvalg) :Per Edvind Lind   



Saker fra KFU kan leses på kommunens sider, dokument 12/21-24 
Handlingsplan for digital kompetanse  

• Skolene har ulike fortetninger  

• Variasjon i infrastrukturen  

• Nett ned: bør være en alternativ linje/bakupp  

• Hvor stor plass skal ipaden ha som pedagogisk verktøy/læremiddel  
Opplæringsloven 9a 

• Mobbe resultatet var ikke bra 

• Etterspurt en modell som tar for seg historikk, trenger å se tidligere resultater for å få et 
bedre oversikts bilde.  

 Kulturelle skolesekken, hvorfor foreligger det fortsatt ikke en avtale med fly- museet  
Digital service 

• Det er kun et årsverk i denne stillingen i kommunen. Er det nok til å dekke kommunens 
behov. 

Digital faggruppe 

• Det er satt ned et appråd som velger ut apper til alle skoler. 

• Hvorfor er ikke like læreverk på alle skoler i Ullensaker? I dag styres det lokalt og ikke 
sentralt  
 

 
Sak 10/21: skoleball 2021 

• Ikke noe er fastsatt, jobber videre med alternative aktivitet  

• Hotell på Gardermoen er imøtekommende, har gitt et tilbud på gallamiddag. 

• Total kostnad er uklart, kan være aktuelt med en dugnad for å dekke kostnad.   
• Det er møte i ballkomiteen tirsdag 23. mars. 

 
Sak 11/21: Forsering i fag (Matematikk og Engelsk) 

• Ressurs krevende  

• Tidligere erfaring tilsier at de fleste faller av i løpet av året, kun 1 eller 2 gjennomfører de 
obligatoriske prøvene for å få forseringen godkjent.  

• Det krever egen innsatts, arbeidet skal gjøres etter obligatorisk skole.  

• Tidligere ble det brukt valgfag timer, Hvordan ble det løst?  
• Det har blitt tatt opp gjentatte ganger, bekymring rundt tiden mange av elevene har til overs på 

sluttet av skoletimen. Der elevene som er ferdige med skolearbeidet kan bruke tide fritt på 
ipaden i stedet for i få tilbud om ekstar fagoppgaver.  

• Det er å forvente at det finnes en felles plan for hvordan skolen imøtekommer både forsering 
og tilrettelagt undervisning. Viktig at foreldre skiller på forsering og tilrettelagt undervisning. 

• FAU-leder tar saken videre til SU og ledelsen på skolen. 
 

 
 

 
Sak 12/21: Eventuelt. FAU referat 

Det ligger ikke noen referat på kommunens side, prosessen med gjennomsyn og distribusjon har vært 
noe frafallende siste året. Sekretær sender ut referat til alle FAU-representantene for gjennomlesing, 
har det ikke kommet noen innvendinger etter et par dager sendes det til konsulent Camilla Løkstad 
som publiserer på kommunens side.  

Hvis leder eller referent har for mye å gjøre er det viktig å delegere og informere FAU, slik at noen 
andre kan hjelpe til hvis vi skal få til et aktivt FAU, skole/hjem samarbeid 

 



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 18.35 
 
Referent  
Pamela Jeanette Kristiansen 
FAU Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 
 


