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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte  05.04.2021 
Tid:   17:30-18:30   
Sted:   Teams-møte 
 
Møteleder: Petter Paulsen 
 
Til stede: 14 stykk:  
Samt Rektor: Karen Marie L Furuseth 
 

 
 

  
Sak 13/21: Informasjon/kommunikasjon under COVID-19 
 
I perioden etter jul har skolen hatt periode med mye smitte, skolen har vært rødt nivå i lengre 
periode og elevene har blitt satt på hjemmeskole, delvis hjemmeskole, karantene, 
ventekarantene samt at elevene skal holde seg hjemme med minste tegn på sykdomssymtomer.  
Dette har ført til mye tap av undervisning med lærer.  
 
FAU: Hvorfor har ikke skolen gitt elevene muligheten til å følge undervisningen digitalt gjennom 
live streaming fra klasserommet? 
FAU stiller seg spørrende rundt GDPR som begrunnelse. Datatilsynet har ikke noe mot live 
streeming, dette er ikke noe brudd på GDPR. GDPR handler om hvordan du oppbevarer eller 
lagrer personopplysninger.  
Live streaming praktiseres i andre skoler og det fungerer veldig bra, hvorfor kan ikke dette 
fungere på Gystamarka? 
 
FAU: Hvordan er retningslinjene for å følge opp elevene på hjemmeskole? 
Opplevelsen er at det er store variasjoner blant lærere. Noen elever har fast struktur og oppmøte 
og undervisning på teams med kontaktlærer/faglærer, mens andre kun opprop i 5 min så er det 
opp til eleven selv, mens andre bare få tilsendt oppgaver uten kontakt med lærer i det helt tatt. 
Noen klasser har tett oppføling mens for andre klasser kan det gå flere dager før man har teams 
kontakt med kontaktlærer/faglærer.  

 
Hvorfor er det ikke tilrettelagt at arbeidsoppgaver ligger tilgengelig for uka som kommer så alle de 
som blir forhindret på kortvarsel og ikke får møte på skolen, kan hente ut arbeidsoppgaver på 
Teams eller i OneNote 

 
 



KFU (Kommunalt Foreldreutvalg) :Per Edvind Lind   
Dette er også etterlyst fra KFU til skole admin. Hvorfor det er ulik praksis internt på skolen og 
hvorfor det ikke er lik praksis på alle skolene i Ullensaker kommune.  
 
FAU: Vi kan ikke legge oss bakpå selv om vi nå er på gult, det vil fortsatt være mange elever som 
ikke får/skal møte på skolen fremover av tidligere nevnte grunner.  
FAU vil ha en tilbakemelding på hva kan vi forvente som foreldre og elever når det kommer til 
oppføling av de som har hjemmeskole. Det er behov for forutsigbarhet for alle berørte parter.  
 

 
Rektor kommer med en tilbakemelding til FAU leder innen en ukes tid.  
 
Informasjon fra rektor:  
 

• Rektor har sagt opp sin stilling, siste arbeidsdag torsdag 20 mai. Ledelsen har per nå 
intervjuprosesser til denne stillingen. Frem til ny rektor tiltrer stillingen vil det være en 
konstitusjon, hvem dette blir er ikke avklart enda. 

• Rekrutering av lærere: skolen har hatt tre utlysninger, det har vært mange og gode 
kandidater og ledelsen ser for seg at alle stillingen blir satt før sommerferien.  

• Det vil værer 500 elever på skolen til neste skole år.  

• 10 trinn Skoleavslutting: Mandag 21 juni, det er forespeilet 2-2 klasser ute på tribunen. 
 
 
Sak 14/21: Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Sak 15/21: Godkjenning av referat 
Godkjent 
 
 
Sak 16/21: skoleball 2021: Tone M L Nygaard  

• Det blir ikke noe felles skoleball for 10-trinn. (140 elever), Det mest realistiske er 
klassefest.  

• Mulighetene med massetesting, eventuelt testing inn på ballet. Fortsatt for mange 
smittevernsrestriksjoner for å få gjennomført noe større arrangement.  

• Uke 20 blir det et nytt møte 

• Spørsmål: har alle klasser på 10-trinn en representant? Svar: Ja  
 
 
Sak 17/21 Eventuelt  
Selv om elevene nå masse testes så må det ikke bli en sovepute, det er viktig å holde fokuset 
opp på smittevern.  
  

 
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: 18.27  Neste møte 2 juni  
 
Referent  
Pamela Jeanette Kristiansen 
FAU Gystadmarka ungdomsskole 



 


