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Referat FAU Vesong ungdomsskole 
 
 
Dato:     07.03.23 
Tid:   18:00 – 20:00  
Sted:   Vesong Ungdomsskole, klasserom 131B 
Neste møte:   11.04.23, kl 18:00. 
 
Tilstede:  
Anne Astrup Trebler Kværner, (møteleder og referent), Anders Aamot Jølsum, Heidi Irene 
Akselsen, Eszter Szabone, Irene Kleven, , Bjørn- Terje Mellesdal, ,  Natalya Ebbesen, Cathrine 
Martinsen, Katrine Madsen Bråten, Levent Tutkahu, Gulsin Tutkahu. Morten Skafle, 
avdelingsleder, Ingrid Notaune, rektor.  
 
Ikke til stede: 
Tonje Marie Fyen Eidevik, Chirsten Castberg, Berit Virag Tønsaker, Christopher Johansen, 
Anett Sandstrøm, Ole- Gustav Sagmoen Bjerke, Monica Pedersen, Silje Sunnarvik 
Clementsen, Sissel Bigseth, Reidun Nordtømme, Anett Sandstrøm, Karine Karlsen- Platt, , 
Mari Hauknes, Tor Henning Hanssveen 
 
 
 
Sak 1 Rektor svarer på mottatte spørsmål.  
 
Rektor og en avdelingsleder informerer om følgende: 

• Skolens Virksomhetsplan 2023: Politisk vedtatt. Forpliktet til å følge sammen med 

opplæringsloven. Gjennomgang ved rektor:  

 

Hjem- skole samarbeid. Ansvarskultur for trygt og godt skolemiljø.  

 

Planer og strategi; «strategiplan for barnehage og skole» er kommunens ramme for skolens 

arbeid.  

Vesong er pilotskole sammen med Døli skole for Ullensaker kommune sitt nærmiljøprosjekt. 

Det er ansatt en nærmiljøkoordinator i kommunen som leder dette arbeidet.  
 

Tjenesteinnovasjon, by- og tettstedsutvikling, næringsutvikling. Utfordringer og 

budsjettforutsetninger: Lærernorm. Ullensaker kommune har et kostnadsnivå som er lavere 

enn gjennomsnittet i sammenliknbare kommuner. Ser en økning av barn med store og 

sammensatte lærevansker. Det krever ekstra ressurser ut over grunnbemanning.  

Elever som trenger tilrettelegginger uten en sakkyndig vurdering så har skolen mulighet til å 

tilrettelegge inntil 20 % av skoletilbudet til den enkelte elev etter samtykke fra foresatte.  

 

Muligheter: skolen ser på hvilke rammer vi har - hvordan organisere og utnytte ressursene på 

en best mulig måte. Viktig å beholde og rekruttere de med riktig og god kompetanse.  

 

Helsesykeleier er tilsatt og startet forrige uke. Hun heter Andrea Berntsen. Det bygges et nytt 

kontor til henne som trolig er ferdigstilt i uke 11.  
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Konsekvenser av skolens rammer; skolen er gammel mht. utforming, mulighet for fleksible 

løsninger er begrenset, og utstyr trenger å skiftes ut. Dette kan være med å sette rammer for 

hvordan vi kan løse organisering og bruk av våre ressurser. 

 

FAU kom med innspill på spørsmål som ønskes svar på videre og i større dialog med 

foreldre/foresatte: underveisvurdering, rutiner på oppfølging av elever, læringsstrategier, 

hvordan følger vi foresatte best opp hjemme. Flere felles rammer for konferansetimer. 

Pedagogiske tilbakemeldinger.  

 

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

13.juni fikk de informasjon. Tilsynet omfatter hvordan skolen undersøker og setter inn tiltak i 

9a saker. I forbindelse med tilsynssaken har det har vært lang saksgang. Tilsynet innebærer 

innsending av dokumenter, rapporter, intervjuer og opplevelser av hvordan kommune og 

skole arbeider. Elevhverdagen og samfunnet er i stadig forandring, og skolen tilpasses en 

pågående utvikling. Venter på en sluttrapport. Forhåpentligvis i løpet av mars. Saksperiode 

har vart fra 13.6.22 og trolig frem til juni 2023.  

 

• Forventningsavklaring hjem-skoleledelse etter innspill fra foreldrerepresentanter.  

FAU- en viktig foreldreinvolvering. FAU representerer alle foreldrene. Samarbeide om 

hvordan få best mulig læringsutbytte, trivsel og positive holdninger til skolen. Blant annet. 

Skolens omdømme og elevenes selvfølelse ved å gå på Vesong. FAU sin rolle: Sikre at alle 

foreldrenes stemmer blir hørt. FAU skal bidra til en trygg og god skole for alle. Ansvaret hviler 

både på foreldre og skolen. FAU tar opp dette på foreldremøtet til våren. Få opp interessen - 

og informere om rollen til FAU. FAU kan komme med råd og innspill. FAU skal ha fokus på 

fellesskapet og hele elevgruppen. Inkluderingsprinsippet som gjelder. Skal samarbeide med 

skolens ledelse, ansatte elevrådet, foreldre, foreldrekontakter og det kommunale 

foreldreutvalget. Vesongdragen er et viktig verktøy, den skal oppdateres denne våren.  

 

Spørsmål fra FAU om vikarbruk:  

Ved vikarer så lages det vikaropplegg som vikaren kan følge i arbeidet med elevene.  

Dersom det skulle skjer at en klasse mangler lærer ved oppstart av en time, så ønsker 

ledelsen å få vite dette med en gang.  

Det har vært prøver som flyttes fra en dag til en annen uten at elevene har fått beskjed om 

dette. Det kan ha skjedd dersom lærer har vært borte en periode med den konsekvens at 

elevenes læringsutbytte har blitt forringet. Det bør allikevel ikke gå ut over de som er på 

skolen og er forberedt på prøver og planer som forespeilet. Avdelingsleder tar dette opp med 

lærerne.  

Rektor og avdelingslederes synlighet blant elever og foresatte: Både skolen og foresatte 

ønsker dette. Men ledelsen på skolen har mange andre oppgaver. De har en bevissthet mtp 

synlighet og rullering av leder/rektor i skolehverdagen. 

 

• Skolens refleksjon / innspill til 10. trinns ball i juni, etter ønske fra FAU.  

Skolen viser til FAU sitt årshjul i Vesongdragen, der det er en nyttårsfest på planen. Det er 

opp til FAU hva de legger inn i en slik plan, men for inneværende år er det ikke planlagt noe 

annet.  

Skolen mener at et 10. trinns ball ikke vil fremme inkluderings- og gratisprinsippet som 

skolen skal forholde seg til. Nyttårsfesten er mer inkluderende da den er for alle skolens 

elever. FAU representerer alle skolens elever og bør bidra til å ivareta inkludering av alle 
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elever ved skolen og underbygge arbeidet for et trygt og godt skolemiljø for alle. 

Arrangement FAU organiserer bør derfor være samlende for hele skolen. BUK midler kan kun 

benyttes til arrangement som fremmer hele skolen også på sikt. Et ball på slutten av 

skoleåret for 10. trinn er ikke i henhold til intensjonene ved bruk av slike midler.   

Det har vært tilsyn i Vestland fylke mht. gratisprisnippet i skolen. Rapporten sier bla. noe om 

skolens involvering i arrangement som koster penger og arrangeres ut over skoletid. Skolen 

skal derfor ikke være en bidragende arena til arrangement som skjer etter skoletid og ikke er 

gratis for alle – dette gjelder både organisering og aktiviteter som genererer inntekt.   

 

Klassekontaktene eller foreldre på 10.trinn har mulighet til å arrangere noe selv. Dersom 

foreldrene på 10.trinn ønsker et ball, så må det diskuteres godt på hele trinnet. Det er 

fremdeles gratisprinsippet som gjelder. Det vil ikke være i regi av skolen. FAU vedtok dermed 

at de ikke står for arrangering av ball for 10.trinn.  

 

FAU fikk derimot mye skryt for en inkluderende nyttårsfest der det ble gjort god 

tilrettelegging for alle elever.  

 

Sak 2 FAU ønsker å invitere ekstern foredragsholder som informerer om rus og da 
de mistet sitt barn til mdma.  
 

- Skolen er positiv til et slik besøk. Vil få plass til 3 omganger. 1 per trinn i auditoriet. Dette kan 

gjennomføres senest uke 19 eller like etter skolestart til høsten. Neste møte må vi avgjøre 

om og når vi gjennomfører.  

 
 

Sak 3 Kort oppsummering fra nyttårsfesten. Gikk veldig bra, inkluderende og FAU får skryt for 
at elever som hadde behov for ekstra tilrettelegging, fikk det.  
 

Sak 4 Vesongdragen skal oppdateres. 
 

- Vi trenger filen slik at vi kan redigere. Denne finnes kun i pdf. Hvordan løse dette. Må 

gjennomgås og vedtas. Veien videre tas på neste møte.  

 
 
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 
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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 
 
 

Anne Astrup Trebler Kværner  
07.03.2023 

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

