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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte 6/11/ 2020 
Tid: 18-19.30 
Sted: Teams 
Tilstede: 12 stykk (Per Edvin Lind, Ann-Kristin G Haugen, Harald Hammerseth, Hans Loestad, 
Tanja Ottesen, Hanne Murud, Tone M Nygaard, Elisabeth Jensen, Hanne Smith, Hans Trygve ?) 
Ikke tilstede: ? 
Valg av møteleder: Petter Paulsen 
Valg av referent: Pamela J Kristiansen  
 
 
 
Sak: 09/20 informasjon fra skoleledelsen ved rektor 
Rektor kunne ikke stille til dette møte.  
Rektor har gitt en uttalelse på spørsmål fra sist 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? Rikelig med nettressurser, lærere har vært med i 

utvalget av bøker. Avventer innkjøp av «Fysiske bøker» Mye kommer til å foregå på nett. 

Skolen sender ut oversikt. 

• Blir Teams tilgjengelig for foresatte nå som det er gratis? Det ser ikke slik ut. Svaret er nei, 
Teams er elvenes plattform – foresatte må benytte elevenes. 

• Skolens turreglement må ut til alle. Det ble ikke informert på 8.trinnsmøtet og noen planlegger 

allerede tur. Skolens turreglement må ut til alle. Turreglement påvirkes på ressurser, 

forsikringer mm. Kunne vært hensiktsmessig å ta med på tidlig foreldremøte i 8. trinn. 

• Hva er skolens praksis mht. forsering i fag. (Hva skjedde med matte fordypning?) Vi kommer 
tilbake til normalen. Det er elevenes prestasjoner og utvikling som danner grunnlag for dette. 

Det er foreldre som må initiere dette. Det finnes forsering på 10D. 

• 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).Det har vi ingen føringer / praksis 

på. Timens pensum har vi i liten grad. Rektor kommer tilbake med praksis om merknader.   

• FAU etterlyser status/evaluering av Ipad-prosjektet. Mange føler at den dominerer 

undervisningen, skulle den ikke være et supplement? Ipad. Skal være en kommunal 

evaluering, men evalueringen er utsatt. Ullensaker kommune er på vei ut av DGI (Digitale 

Gardermoen). 

 



• 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 back-up slik at elever kan få en til 

låns imens deres blir fikset? Skolens IKT ansvarlig svarer at levetid på skolen er variabel. 

Sentralt kommunalt prosjekt, har ikke stor buffer på skolen. Dersom den er ødelagt eller knust, 

da kan det ilegges erstatning / delvis erstatning. 

• Er bussen for Borgen-elevene rutebuss eller skolebuss? JA det er skolebuss. 

• Kan man få i gang kiosk i kantina? Kan bemannes av klasser på rundgang? Mat og helse? 

Arbeidslivs. Valgfag (ALF)?   Evt. automater fra Tine som de har på Nordby? Elev salg og 

smittevern går ikke hånd-i-hånd. Det er foreløpig satt på vent. Frokost-prosjektet er kartlagt, 

og man avventer en frokostavgjørelse. 

 

 
Sak 10/20: Godkjenning av innkalling  
Godkjent  
 
Sak 11/20: Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
 
 
Sak 12/20 Informasjon fra skolen under covid-19 

• Det er bekymring rundt økt smitte blant ungdom 
• Foreldregruppen ønsker mer kommunikasjon og synlig ledelse fra skolen under 

pandemien. Forslag til tiltak: fredagsstatus fra rektor eller andre fra ledelsen.  
• Mangel på foreldreoppfølging på regler og retningslinjer angående smittevern. Alle har 

ikke ressurssterke foreldre, hva gjør skolen for å fange opp de elevene som ikke blir 
informert hjemme på informasjon skolen sender ut.  

• Vanskelig for elevene å følge regler når alle ikke kan det godt nok.  
• Skolen bør ta et større ansvar rundt smitteverns formidlingen til ungdommen, 

retningslinjer bør gjentas hyppig i den enkelte klasse. Forslag til tiltak: Bevisstgjøring i 
form av forventningsplakater i alle rom.  

• Vikar bruk: Det er bekymringsfullt med tanke på oppfølging av korona tiltak og spesielt 
med tanke på 10 trinn og god faglig oppfølgning.  

• Det stilles spørsmål til oppfølging fra lærer som er i karantene som ikke er syk. Ligger det 
noen forventinger/foringer rundt dette? 

• Har skolen en god beredskapsplan hvis det blir rødt nivå for ungdomskolen?  
• Oppsummert: forbedringspotensial samarbeid og kommunikasjon skole-hjem  

 
 
Sak 13/20 Praktisk informasjon vedr.FAU arbeid valg av kanaler 

• FAU-møter forblir på teams ut året 
• De fleste foretrekker e-post, men forsett å bruke FB aktivt.  
• Alle deler referatet på klassens FB side, eventuelt henvise til kommunens side. (husk å 

ha en formidlingsplan til de som ikke har FB) 
 
 
 



 
Sak 14/20 Oppdatering skoleball for 10 trinn 

• Tone N Nygard er leder for ballkomiteen  
• De ser på alternative datoer på våren  
• Kartlegge hotellenes medgjørlighet for å arrangere ball 

 
 
Sak 15/20 Revisjon av års hjul 

• Den enkelte går igjennom års hjulet og sender, synspunkter og forslag til FAU-Leder 
 
Sak 16/20: Status SU/SMU/KFU 

• Gjennomgang av vedtekter 
• Rektor kan ikke være leder i dette forum 
• Elevundersøkelsen: kommer seint  
• Frustrasjon rundt bruk av i Pad, kvalitet på i Pad:  
• Buss situasjonen: elevene opplever det som uholdbart og trengt på bussen. Beskjed fra 

ruter: ta en annen buss. 
• Mange søker seg til Ullensakerskolene, samt at mange foretrekker privet foran offentlig 

skole: Hva er grunn til det?  
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. ca. 19.15 
Neste møte 08.12.20 
 
 
 
Referent  
Pamela J Kristiansen, sekretær FAU 
Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


