
Saksliste FAU møte 5.10.19 

 

Tilstede: 

8. trinn:  

Chirsten Castberg 8 A 

9. trinn: 

Thor Inge Solhaug 9A, Kjersti Lindseth 9B, Hilde Hauge 9 C, Anja Kutschenreuter 9C, Bente Solheim 

Fredriksen 9 D, Terje Høytorp 9 E og Renate Enerly 9 E 

10. trinn: 

Hilde Nordgarden 10 D og Mari Hauknes 10 F 

 

• Informasjon fra rektor (herunder info SU møte)  

Per Morten Haugen, ny rektor, presenterer seg. Kommer fra Gystadmarka skole. Det har vært 

utskiftninger i ledelsen, rektor og to avdelingsledere er nye. Som det er per i dag drives 

skolen som normalt. Smittevern regler følges, det er ikke alltid like lett å holde styr på at 

elevene holder den anbefalte avstanden. Prioritert fokus fremover er skolemiljøet, relasjoner 

mellom elever og mellom elever og lærere.  

• FAU Vesong 2020/2021 konstituerer seg med følgende medlemmer: 

Leder:    Kjersti Lindseth 

Nestleder:   Bente Fredriksen 

SU-representant:  Thor Inge Solhaug  

SU-representant:  Kjersti Lindseth 

SMU-representant: Anja Kutchenreuter 

Kasserer:   Bente Holt 

Sekretær:  Hilde Nordgarden 

KFU rep. (politisk):  Terje Høytorp 

KFU vara:   Hilde Hauge 

KA ansvarlig:  Renate Enerly 

• Sekretær skriver referat fra møtene, referatet sendes til leder FAU som sender til rektor. 

Rektor legger referatet ut.  Rektor kaller inn til SU møter og informerer om KFU møter.  



• Vi bruker Spond til å kalle inn til FAU møter, vi fortsetter med det en stund til men vurderer 

andre alternativer som f.eks mail. Kjersti L oppretter egenepostadresse til FAU. Hilde N 

oppretter en egen facebook side for FAU Vesong. Referater og annen informasjon fra FAU 

legges ut på siden. FAU skal bli mer synlige og jobbe for å øke foreldre engasjementet i 

klassene. FAU får kontaktinformasjon (mailadresse) til alle FAU representantene på skolen 

fra rektor 

 

• Fau sin inntekt er i stor grad fra foreldrebidrag. FAU inviterer foreldrene til å bidra  med 200 

kr hver til FAU sitt arbeid for barna våre. Rektor bistår med en påminnelse dersom det er 

nødvendig. Vi ber om 200 kr per elev. Anja K sender Kjersti L en standard tekst som kan 

brukes. Vi får hjelp av kontaktlærerne til å sende ut klassevis.   

 

• Forslag om å påby bruk av sykkelhjelm på vei til skolen. diskusjonen gikk ut på at alle et enige 

i det prinsipielle rundt bruke av sykkelhjelm, men at det ikke kan påbys. Skolen har ikke 

lovhjemmel til det. Opplæringsloven sier at det er foresatte som bestemmer om barna skal få 

sykle til skolen eller ikke. Skolen kan jobbe holdningsskapende med holdninger til hjelmbruk. 

 

• Eventuelt 

 

Foreldre reagerer på at skolematen må spises ute. Det blir lite matro av dette, samt at det er 

stusselig å stå rett opp og ned ute og spise.  Rektor svarer at det ikke er formidlet at barna 

må spise ute, det som er formidlet til lærerne fra rektor er at de siste 10 minuttene av timen 

kan brukes til å spise matpakken. Foreldre spiller inn at 5 til 10 minutt er for kort tid til å 

spise matpakken sin. Forslag fra foreldre om at elevene får spise mens de gjør oppgaver. Det 

vises til FHI som anbefaler 20 minutt. Rektor tar med seg ønskene og innspillene fra FAU, 

rektor ønsker at elevene får bruke deler av timen til å spise, og at lærerne legger til rette for 

det. Dialogen mellom lærer og elev er viktig for å sikre fleksibilitet.  

 

Flere foreldre melder at metallplatene i gangen ødelegger klærne til barna. Forrige rektor 

lovte at kantene skulle sikres med silikon. Renate og rektor tar en befaring.  

Spørsmål fra foreldre om elevene kan få bruke skapene igjen så lenge de har egen lås. Rektor 

sier at de kan de, det er personlige skap.  

Ønske om informasjon om hærverket som ble utført for noen uker siden. Rektor forteller at 

de som har brutt ordensreglementet får et varsel om at de kan bli satt ned i orden/oppførsel 

karakter. Skoleeier har politianmeldt hærverket. Rektor kommer til å bruke de virkemidlene 

som fins i slike situasjoner. Det er blant annet å politianmelde.   

Rektor informerer om at det jobbes med elevmiljøet på skolen. Oppstarten var krevende, det 

har vært noen enkeltepisoder og rektor har opprettet tett kontakt med FABU, utekontakter 

og forebyggende avdeling i politiet.  

Dessverre er det en utfordring at noen få elever kan sette et negativt preg på et større miljø. 

Rektor sier at de har fokus på at alle ungdommene har rett på opplæring. Skolen har ansvar 



for å ta vare på alle, også de elevene som utfordrer. Det er viktig for rektor at skolen er et 

trygt og godt sted å være.  

Et foreldreinnspill på hva som skjer når klær stjeles fra klasserom som i utgangspunktet skal 

være låst? Skolen er i utgangspunktet ikke ansvarlig for private eiendeler som eleven tar med 

seg på skolen. Tyveri må anmeldes eller tas via forsikringen. 

Foreldrene setter pris på at rektor informerer foreldrene om det som er dagsaktuelt på 

Transponder. Skryt av navngitt lærer.  

FAU skal jobbe med skolemiljøet. Hvordan kan vi få med oss de foreldrene som ikke er med? 

Kanskje kan klassekontaktene ringe til alle foreldrene i klassen og minne om foreldremøtet. 

Grunnet smittesituasjonen kan vi ikke gjennomføre store informasjonsmøter, kanskje FAU 

kan invitere inn forebyggende avdeling i politiet og utekontaktene  til informasjonsmøte for 

oss? 

Nasjonale prøver er gjennomført. Svarene er kommet klassevis. Kan ikke sammenligne med 

landet ennå.  

 

 

Neste møte: 3.11.20 kl 18:00 


