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Referat FAU Vesong ungdomsskole 
 
 
Dato:     10.01.23 
Tid:   18:00 – 20:00  
Sted:   Vesong Ungdomsskole, klasserom 131B 
Neste møte:   07.02.23, kl 18:00. 
 
Tilstede:  
Bård Lindh (møteleder og referent), Ole- Gustav Sagmoen Bjerke, Cathrine Martinsen, Anne 
Astrup Trebler Kværner, Heidi Irene Akselsen, Anders Aamot Jølsum, Eszter Szabone, Monica 
Pedersen, Birgitte Larsen Kleven, Silje Sunnarvik Clementsen, Reidun Nordtømme, Katrine 
Madsen Bråten, Rektor Ingrid Langvatn Notoane 
 
Ikke til stede: 
Tonje Marie Fyen Eidevik, Natalya Ebbesen, Bjørn- Terje Mellesdal, Chirsten Castberg, Tor 
Henning Hanssveen, Mari Hauknes, Anett Sandstrøm, Ann Karine Karlsen- Platt, Berit Virag 
Tønsaker, Christopher Johansen, Anett Sandstrøm 
 
 
Sak 1 
Rektor svarer opp mottatte spørsmål og informerer.  
 
Spørsmål til rektor 10.01.2023: 
FAU ønsker at telttur gjennomføres på høsten da dette er relasjonsbyggende for elevene, FAU 
ønsker tilbakemelding på dette.  

• Overnattingstur har alltid vært tenkt gjennomført på høsten, i oppstarten av skoleåret. Det er 
fremdeles skolens intensjon. 

 
Hvorfor kan ikke telttur gjøres på 8 trinn eller 9 trinn for å bygge relasjoner?  

• Overnattingstur er en del av kompetansemålene i kroppsøving. I faget så bygger 
kunnskapene på tidligere kunnskaper (spirallæringsprinsipp) Det har derfor vært naturlig at 
det har ligget på 10. trinn. 

• En endring må eventuelt vurderes med en faglig begrunnelse knyttet til kompetansemålene. 
 
I fjor var det gjennomført en uke med utekontakt, barnevern mm, hva kom ut av dette?  

• Høsten 2022 var det planlagt forebyggingsuke for alle kommunens 8. trinn.  

• Intensjonen er å informere om og ufarliggjøre kontakte med barnevernet, politiet og 
utekontaktene. Det er disse instansene som står for arrangementet.  arrangerer dette 

• Det ble gjennomført i uke 43.  

• Blant annet var det et opplegg på Rådhuset med politiet. Politiet bruker filmen "et rettferdig 
politi" som er utviklet av politiet. Filmen er på ca. 5 minutter og gir anledning til å drøfte 
rundt politiet, ungdommer, atferd og konsekvenser. 

• I tillegg har Utekontaktene hatt intensiv felting på alle ungdomsskolene. Utekontakten slår 
sammen presentasjonsrundene og noe av innholdet fra tidligere forebyggingsukene. Dette vil 
bli etterfulgt av økt tilstedeværelse i dagene etter prestasjonen, så mye de har kapasitet til. 
Dette er den delen som kalles "intensivfelting". For at alle skolene skal få et mest mulig likt 
tilbud ble det satt opp en uke for hver skole. Alle ungdommer trenger Ipad eller mobil, siden 
de skal kjøre en kahoot. Dette gir åpning for diskusjoner og informasjon som er aktuell for 
ungdommene i dag.   
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• Organiseringen av forebyggingsuka gjøres av SLT-koordinator i kommunen: Lieneke de Laat. 
Hun er ansatt stab for helse, omsorg og velferd. SLT= samordning av lokale rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge 

• Informasjon om SLT-arbeidet i Ullensaker ligger på kommunens nettside: SLT - ivaretar 
kriminalitetsforebyggende arbeid for barn, unge og familier. (ullensaker.kommune.no) 
 

Er det mulig å få utlevert klasselister til klassekontakter med tlf og e-post til foreldre, dette er 
viktig med tanke på organisering av f. eks nyttårsfest og andre sammenkomster.  

• Ja. Den som trenger det tar kontakt med konsulent Eva.  
 
Helsesykepleier på skolen, når er dette på plass?  

• Helsesykepleier er ansatt med oppstartsdato i kommunen 01.02.2023 i avdeling for helse, 
omsorg og velferd. Hun heter: Andrea Fodstad Berntsen. Før hun kommer til skolen skal hun 
ha noe opplæring i kommunen. 

 
Er det flere miljøterapeuter? Er det mulig å sende ut navnet på personene? 

• Vesong har en miljøterapeut. Hun heter Caroline Thoresen. Informasjonen ligger på skolen 
sin hjemmeside. Kontaktinformasjon (ullensaker.kommune.no) 

 
Annen informasjon fra rektor: 
 

Bruk av fyrverkeri på skolen 
Mandag 02.01 var det fyrverkerihendelser inne på skolen.  
Tirsdag 03.01 var det noen som fyrte av hylere ute i skolegården. 
Noen elever opplevde dette som svært utrygt, og ble redde. 
 

Skolen har gjort følgende tiltak: 

• Alle elever måtte være ute i alle friminutt av hensyn til at alle elevers og ansattes liv og helse. 
Det ble satt inn ekstra inspeksjon i friminuttene. (Mer plass, ikke så mange elever i ett rom) 

• Elevene fikk mulighet til å spise de siste 10 min i timen før storefri de dagene de måtte være 
ute. Det ble informert hjem på Transponder 02.01 med oppfordring om at alle foresatte 
snakker med sine barn. 

• Politiets operasjonssentral ble kontaktet og politiet kom på skolen både mandag og tirsdag. 
Det er opprettet sak av politiet med Vesong ungdomsskole som fornærmet.  

• En av hendelsene ble filmet, men det viser ikke hvem som har stått bak hendelsen. Det er 
snakket med mange elever som har vært i nærheten, men det er dessverre ingen som vil si 
noe. 

• Det har vært jobbet forebyggende i alle klasser med informasjon om alvorligheten ved bruk 
av fyrverkeri inne, samt reglene for bruk av fyrverkeri. Det er ulovlig for alle under 18 år å 
håndtere fyrverkeri, og bruk av fyrverkeri er kun er lov å benytte på nyttårsaften i et bestemt 
tidsrom dersom det ikke er søkt om annet. 

• Det er i tillegg snakket spesielt med elevene som har vært i nærheten av hendelsene. 
 

Veien videre 

• Det har ikke vært flere hendelser. Fra torsdag 05.01 har elevene kunne være inne i friminutt 
som vanlig. 

• Vi har en avtale med politiet om at vi kontakter de igjen dersom det skulle skje nye 
hendelser. Eventuell ny informasjon vil viderebringes til politiet. 

 

Skolen kan ikke ransake elever, kun oppfordre elever til å vise hva de har i lommer og sekk.  
 

https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/slt---ivaretar-kriminalitetsforebyggende-arbeid-for-barn-unge-og-familier/
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/helse-og-oppvekst/slt---ivaretar-kriminalitetsforebyggende-arbeid-for-barn-unge-og-familier/
https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/vesong-ungdomsskole/kontaktinformasjon/
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Utfordringer med bruk av vape i skoletiden 
Det har vært en trend de siste ukene at det vapes på toalettene på skolen, gjerne i 
undervisningstiden når det ikke er inspeksjon. Bruk av vape faller inn under røykeloven og er forbudt 
på skolen. Dette også i henhold til skolens Ordensregler. 
Vaping oppdages gjerne i etterkant pga. markant lukt når man går forbi toalettene. Det sies at det 
alltid er flere på toalettet når dette gjøres, men ikke nødvendigvis fra samme klasse eller trinn. 
Det er utfordrende for skolen å avdekke hvem det er som vaper, da vi så langt ikke har tatt noen i å 
gjøre det eller noen har innrømmet at de har gjort det. 
Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med sin ungdom om bruken av vape. Er det noen som vet 
noe oppfordrer vi selvfølgelig til at de sier ifra til sin avdelingsleder. 
  
Tiltak innført fra 10.01 

• Alle elever er informert på nytt om at vaping faller inn under røykeloven og er forbudt på 
skolen. Brudd på skolens ordensregler kan straffes med sanksjoner oppgitt i ordensreglene. 

• Det er ikke lov å gå mer enn en om gangen på toalettet. 

• Dersom flere elever kommer ut av toalettet sammen og det samtidig er en mistenkelig lukt av 
frukt/parfyme vil elevene bli kalt inn til en samtale, og det ringes hjem. Dette er ikke basert på 
beskyldninger, men informasjon om at eleven har vært på toalettet sammen med flere der det 
samtidig lukter vape. Foresatte vil oppfordres til å ta en prat med sin ungdom mht. dette. 

 
Skolen håper at i samarbeid med foresatte klarer man å få slutt på denne trenden så snart som 
mulig. 

 
Det ble 11.01.2023 sendt melding hjem til alle foresatte i Transponder om det ovenfor nevnte. 

 
Spørsmål til rektor til møte 07.02.23, kl 18:00:  
Er det noe forebyggende program utover den ene uke i året? Er det noe som skjer ukentlig? MOT 
program? 
 
Sak 2 
Finne noe vi vil ha som tema: 

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

- 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 

 
Sak 3 
Informasjon fra skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget 
 
 
Sak 4 
Informasjon fra KFG (Kommunal foreldreråd for grunnskole) 
 
 
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 
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Sak 6 
Eventuelt 

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 
11.01.2023 
 
 

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

