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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte   26.10.2020 
Tid:   18:30   
Sted:   Gystadmarka Ungdommskole , kunnskapstrappa 
Tilstede:   
Ikke tilstede:  9d 
Valg av møteleder: Petter Paulsen 
Valg av referent:     Hanne Prestaasen  
 
Sak 1/20: Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Sak 2/20: valg av nytt styre/andre verv 
Følgende styre ble valgt av FAU : 
Leder:   Petter Paulsen 9e (gjenvalgt) 
Nestleder: Anne Kristin Gaudestad 10d, (ny) 
Kasserer: Jan Cato Westgård 10b, (gjenvalgt) 
Sekretær: Pamela Jeanette Kristiansen 8(ny) 
 
Andre verv: 
SU (Samarbeidsutvalg):  Petter Paulsen 9e (gjenvalgt) 
SU   :  Anne Kristin Gaudestad   (ny) 
SMU (skolemiljøutvalg):  Hanne Prestaasen 10a (ny) 
KFU (Kommunalt Foreldreutvalg): Per Edvind Lind 9a  (ny)   
  
Sak 3/20 Skolebøker 
Flere representanter er bekymret over mangelen på skolebøker.I noen klasser er det ikke 
klassesett til hele klassen en gang. Det er vanskelig å hjelpe elevene med lekser uten.   
Er det ‘skolebøker’ i alle fag på Ipaden? Hva er planen skal fysiske bøker fases helt ut ? Eller 
venter skolen/kommunen på nye opplag?  
 
Sak 4/20: Forsering 
Noen representanter etterlyser informasjon om mulighetene til forsering. Noen har elever som 
forserte i 7.klasse men som ikke fikk tilbud om forsering da de startet på ungdomsskolen. Måtte 
da ta samme pensum en gang til. Man må kunne forvente at hvis skolen er med på et 
forseringsoppleg med barneskolen så må dette følges opp når eleven starter på ungdomsskolen. 
 
I løpet av diskusjonen fikk vi inntrykk av at noen har et slags forseringstilbud men at dette er noe 
som er avhengig av lærer (hvem som tilbys forsering eller ikke).  
FAU lurer på hva som er skolens praksis.    
 
Det ble også spurt om hva skolens praksis med å la elever som er sterke i et fag få lov til å 
arbeide med andre oppgaver/lekser i andre fag når det er ferdige med timens oppgaver. 
(Forutsatt at lærer har godkjent timens oppgaver selvsagt)    
 
Sak 5/20: Ipad 
FAU etterlyser status/evaluering av Ipad-prosjektet. Mange føler at den dominerer 
undervisningen, skulle den ikke være et supplemet?  
Hvor lang levetid har en ipad, en elev har allerede levert inn sin ipad til reparasjon 7 ganger siden 



skolestart. Det er ikke holdbart. Har skolen ipader i backup slik at elever kan få en til låns imens 
deres blir fikset? 
 
Flere etterlyser muligheten til å sette flere filtre/sperrer. ( for eksempel youtube) 
 
Ikke alle foresatte er 100% it-kyndige. Det hadde vært fint om skolen kunne forsikre seg om at 
alle får vite at de kan logge seg på ipadens programmer på pc hjemme. Det er bedre ergonomi i å 
skrive på et tastatur/ større skjerm.  
 
Sak 6/20: Skolebuss Borgen 
I år er det elevene fra Borgen som har en utfordrende skoleskyss. De må ta buss via 
Neskollen/Hvam og bussene er veldig fulle. Elever og foresatte er bekymret  da det er umulig å 
overholde smittevern.  
Vi må finne ut av om det er rutebuss eller skolebuss? Mogreina elevene har egen buss, er dette 
mulig for Borgen og?    
 
Sak 7/20: Skoleball 10.trinn 
10.trinn tar dette i eget møte. Oppdaterer på neste FAU-møte. 
 
Sak 8. Eventuelt 

- Kan man få i gang kiosk i kantina? Kan bemannes av klasser på rundgang? Mat og 
helse? Arbeidslivsvalgfag ?   Evnt. automater fra Tine som de har på Nordby? Kanskje 
det reduserer antall elever som drar til Joker/Biltema.  

 
 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21:00 
 
 
 
Referent  
Hanne Prestaasen 
FAU Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
Saker til rektor for oppfølging på neste FAU-møte : 

- Er det ‘skolebøker’ i alle fag på Ipaden? Hva er planen skal fysiske bøker fases helt ut ? 
Eler venter skolen/kommunen på nye opplag?  

- Blir Teams tilgjengelig for foresatte nå som det er gratis? 
- Skolens turregelemet  må ut til alle. Det ble ikke informert på 8.trinnsmøtet og noen 

planlegger allerede tur.  
- Hva er skolens praksis mht forsering i fag.(Hva skjedde med matte fordypning?) 
- Det ble også spurt om hva skolens praksis med å la elever som er sterke i et fag få lov til 

å arbeide med andre oppgaver/lekser i andre fag når det er ferdige med timens oppgaver. 
(Forutsatt at lærer har godkjent timens oppgaver selvsagt)    

- FAU etterlyser status/evaluering av Ipad-prosjektet. Mange føler at den dominerer 
undervisningen, skulle den ikke være et supplemet?  
Hvor lang levetid har en ipad, en elev har allerede levert inn sin ipad til reparasjon 7 
ganger siden skolestart. Det er ikke holdbart. Har skolen ipader i backup slik at elever kan 
få en til låns imens deres blir fikset? 

- Er bussen for Borgenelevene rutebuss eller skolebuss? 
- Kan man få i gang kiosk i kantina? Kan bemannes av klasser på rundgang? Mat og 

helse? Arbeidslivsvalgfag ?   Evnt. automater fra Tine som de har på Nordby? 
 


