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Referat FAU Vesong ungdomsskole 
 
 
Dato:     07.02.23 
Tid:   18:00 – 20:00  
Sted:   Vesong Ungdomsskole, klasserom 131B 
Neste møte:   07.03.23, kl 18:00. 
 
Tilstede:  
Bård Lindh (møteleder og referent), Anne Astrup Trebler Kværner, Heidi Irene Akselsen, 
Eszter Szabone, Irene Kleven, Reidun Nordtømme, Tor Henning Hanssveen, Bjørn- Terje 
Mellesdal, Anett Sandstrøm, Ann Karine Karlsen- Platt, Mari Hauknes, Natalya Ebbesen 
 
Ikke til stede: 
Tonje Marie Fyen Eidevik, Chirsten Castberg, Berit Virag Tønsaker, Christopher Johansen, 
Anett Sandstrøm, Ole- Gustav Sagmoen Bjerke, Cathrine Martinsen, Anders Aamot Jølsum, 
Monica Pedersen, Silje Sunnarvik Clementsen, Katrine Madsen Bråten, Sissel Bigseth,  
 
 
Sak 1 
Rektor svarer på mottatte spørsmål og informerer.  
 
Rektor svarer på spørsmål til dagens møte:  
Er det noe forebyggende program utover den ene uke i året? Er det noe som skjer ukentlig? MOT 
program? 

• Skolen jobber kontinuerlig forebyggende i alt de gjør knyttet opp mot Kunnskapsløftets 
overordnede del, og selvfølgelig i som en del av vår undervisning. Blant annet så er fokuset 
på inkludering, tilpasset opplæring og fellesskapende didaktikk viktige tiltak for å møte den 
enkelte elev. 

• Skolen jobber etter prinsippene om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og jobber systematisk for 
et trygt og godt skolemiljø for alle på systemnivå (skolen som helhet), gruppenivå (klassen) 
og individnivå.  

• I tillegg er skolens arbeid forankret i kommunens handlingsplaner, prosedyrer og egne lokale 
rutiner.  

• Et eksempel på skolens systematiske arbeid finnes i handlingshjulet for skolens arbeid med 
trygt og godt skolemiljø som vedlagt. Skolen jobber ut ifra et årshjul; noen aktiviteter er 
kontinuerlig, som f.eks. arbeidet med sosial kompetanse, inkludering, tilpasset opplæring, 
mens andre er ukentlig, månedlige, eller en gang i halvåret. Elevens og elevgruppas behov 
kan være avgjørende for hyppighet av konkrete tiltak ut over det som er felles for alle. 

• Skolens samarbeidspartnere vil variere, men alle kommunale etater involveres ved behov. 
Dette kan være SLT, politi, barnevern, pedagogisk senter, BUP, FABU, utekontakter osv. Vi 
samarbeider også med de andre ungdomsskolene og Jessheim videregående skole. Neste 
kompetanseheving for alle ansatte har som tema: "Livsmestring og robusthet; på veien mot 
de gode målene»  

• Skolen har ikke gått til innkjøp av et bestemt program for å jobbe med f.eks. mobbing. 
 
Rektor og en avdelingsleder stiller på neste FAU-møte 07.03 og informerer om følgende: 

• Skolens Virksomhetsplan 2023 

• Status Statsforvalters tilsyn med Ullensaker kommune, der Vesong er objekt. 

• Forventningsavklaring hjem-skoleledelse etter innspill fra foreldrerepresentanter.  
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• Skolens refleksjon / innspill til 10. trinns ball i juni, etter ønske fra FAU 

 
Sak 2 
Finne noe vi vil ha som tema: 

- Et foreldre par som forteller om narkotika? Anne Astrup Trebler Kværner sjekker opp. 

Marius Løken, foredrag om psykisk helse. Kr 6.000,- inkl mva+ reisekostnader. 

Mona og Arne Bratland, forteller om egne erfaringer fra å miste et barn ved tilfeldig bruk av 

MDMA. Kr 7.500,- inkl mva + reisekostnader, tar kr 3.000,- inkl mva om de skal kjøre det en 

ekstra gang samme dag. De kan holde foredrag dagtid/ kveld. De tilpasser foredraget til alder 

på elevene. 

De bør komme på dagtid å holde foredrag for elevene. 10 trinn for seg og 8 og 9 trinn for 

seg? 

 

- Psykisk helse blant ungdom? Heidi Irene Akselsen sjekker opp. 

 

- Vesong FAU kan forsøke å få Natteravnene oppe å gå igjen? Utsettes til møte nr 02 07.02.23, 

kl 18:00, settes på hold inntil videre. 

 

Sak 3 
Informasjon fra skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget 
SMU hadde møte 30.01.2023, se referat lagt ut på Spond, og handlingshjul lagt ut på Spond. 
 

Sak 4 
Informasjon fra KFG (Kommunal foreldreråd for grunnskole) 

- FAU Vesong har ikke fått innkalling, representant tar kontakt. 

 

Sak 5 
Informasjon fra KA vedr planlegging av nyttårsfest for elevene i 10 februar 2023. 

- 10 februar på velhuset. 

- Informer politi, utekontakt mm. 

- Klassekontakt møte 12.01.23 på skolen kl 18:00 

- Totalt 225 elever påmeldt 

- Foreldre er godt representert ved vakter (noen klasser som ikke stiller med foreldrevakter). 

 

Sak 6 
Vesongdragen v/ Anne Kværner og Chirsten Castberg 

- Kommer tilbake til dette 07.03.2023 

 

Sak 7 
Eventuelt 
Ønske om ball for 10. trinn ved elevrådsrepresentanter Karin Trones og Roumaissaa Hadui: 

• Elevrådsrepresentantene ønsket å presentere sitt ønske om et ball for 10. trinn, da de ønsker 

noe mer enn 10. trinns avslutning med vitnemål. Det har vært en runde rundt i klassene på 10. 

trinn for å lodde stemningen ved håndsopprekning. Elevene opplevde at det var mange som var 

positive til forslaget.  

• Representantene forteller at elevene er villige til å bidra til å samle inn penger til et ball, f.eks. 

ved kakesalg. Velhuset kan være et aktuelt sted å ha et ball. De ønsker at det skal serveres 
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middag, men ikke at det skal være et krav til antrekk. Det kan være valgfritt. De tenker at det 

kan tas inngangspenger.  

• Ønsket er at det skal gjennomføres etter eksamen, ca. i juni. 

Kommentarer fra FAU: 

• FAU trenger mer informasjon mht. om ønske om ball kommer fra en liten gruppe på 10. trinn, 

eller om det er en overvekt av elever som ønsker dette. Det må også sjekkes om det er mulighet 

for å bruke BUK-midler. Reidun Nordtømme tar kontakt med miljøterapeut Caroline som leder 

elevrådet for å undersøke mer mht. BUK-midler.  

• FA. tenker at det er opp til 10. trinns klassekontakter og foresatte å arrangere et eventuelt ball. 

Chirsten Castberg sier hun kan være med å arrangere. 

• FAU har ikke økonomiske midler til å støtte et 10. trinns ball inneværende skoleår, men støtter 

elevenes forslag til å bidra ved pengeinnsamling. 

Innsats for andre valgfag, Color Line tur: 
- Elever som tok kontakt mht. dette møtte ikke til FAU møtet. 

- Dette er ikke en sak for FAU, dette er en skole sak. 

 
Møteplan 2023: 

01- 10.01.2023 

02- 07.02.2023 

03- 07.03.2023 

04- 11.04.2023  

05- 09.05.2023 

06- 13.06.2023 

07- 12.09.2023 

 

• Sende ut FAU referatet via transponder for å nå alle foresatte. 

 
Om FAU 
 
Ønsker du å ta opp noe eller ønsker du at FAU skal jobbe med noe, meld det inn til din klasses FAU 
representant.  
 
http://www.fug.no/slik-jobber-raad-og-utvalg.468064.no.html 
 
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#%C2%A711-4 
 

 
Bård Lindh 
07.02.2023 
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