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Referat FAU Vesong ungdomsskole 
 
 
Dato:     29.11.22 
Tid:   18:00 – 20:00  
Sted:   Vesong Ungdomsskole, klasserom 131B 
Neste møte:  10.01.23, kl 18:00. 
 
Tilstede:  
Bård Lindh (møteleder og referent), Chirsten Castberg, Ole- Gustav Sagmoen 
Bjerke, Cathrine Martinsen, Birgitte Larsen Keven, Anne Astrup Trebler Kværner, Tor 
Henning Hanssveen, Mari Hauknes, Anett Sandstrøm, Reidun Nordtømme, Bjørn- 
Terje Mellesdal, Heidi Irene Akselsen, Anders Aamot Jølsum, Anne Karine Karlsen, 
Natalya Ebbesen 
 
Ikke til stede: 
Christopher Johansen, Tonje Marie Fyen Eidevik, Natalya Ebbesen og Bjørn- Terje 
Mellesdal. Berit Virag Tønsaker, Eszter Szabone, Cathrine Madsen Bråthen. Sissel 
Bigseth, Silje Sunnarvik Clementsen, Irene 
 
 
Sak 1 
Rektor svarer opp mottatte spørsmål og informerer.  
Formøte med rektor gjennomført 21.11.20202 
 
Hei Bård! Jeg fikk dessverre ikke vært med på første Fau møtet. Jeg vil gjerne spille 
inn en sak til neste møte hvis ikke dette ble tatt opp allerede. Gjennom 
ungdomsskolen skal elevene gjennomføre en telttur på minst 1-2 døgn. 10-trinn 
skulle på en slik tur i høst med gymlærer og alle gledet seg veldig. Det ble avlyst av 
ledelsen på skolen uten nærmere forklaring. Det er utsatt til våren som er uheldig, 
fordi da er barna straks ferdig med skolen og hensikten er å styrke sosial miljø blant 
elevene. Samtidig vil våren være hektisk tid med innspurten og masse prøver. Hva er 
grunnen til avgjørelsen? Jeg oppfatter det slik at lærere er sterkt uenige i det. 
Det stemmer at et av kompetansemålene inneholder gjennomføring av 
overnattingstur. Planlagt tur høsten 2022 ble ikke gjennomført grunnet konflikt 
mellom KS og Utdanningsforbundet fra juni 2022. I konfliktperioden ble alt samarbeid 
mellom partene lagt ned. Det var derfor ikke mulig å få til en arbeidsavtale som er 
påkrevd for overnattingsturer. En slik avtale skal signeres minst 14 dager før 
gjennomføring av tur. Konflikten ble avblåst med tvungen lønnsnemd 27.09.2022. 
 
Svar fra rektor: 
«Det stemmer at et av kompetansemålene inneholder gjennomføring av 
overnattingstur. Planlagt tur høsten 2022 ble ikke gjennomført grunnet konflikt 
mellom KS og Utdanningsforbundet fra juni 2022. I konfliktperioden ble alt samarbeid 
mellom partene lagt ned. Det var derfor ikke mulig å få til en arbeidsavtale som er 
påkrevd for overnattingsturer. En slik avtale skal signeres minst 14 dager før 
gjennomføring av tur. Konflikten ble avblåst med tvungen lønnsnemd 27.09.2022.» 
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Beklageligvis har det en konsekvens for når turen har kunnet gjennomføres. 
Turen kan selvfølgelig gjennomføres før våren, men vil da trolig kreve annet 
personlig utstyr med tanke på vær og vind. Vi forstår at det da kanskje vil være 
utfordrende for elever som ikke allerede har nødvendig utsyr. Våren ble derfor 
forespeilet for ny tur. 

Vi gleder oss til når turen kan gjennomføres       

 
Spørsmål til rektor til neste møte 10.01.2023: 
FAU ønsker at telttur gjennomføres på høsten da dette er relasjonsbyggende for 
elevene, FAU ønsker tilbakemelding på dette. 
Hvorfor kan ikke telttur gjøres på 8 trinn eller 9 trinn for å bygge relasjoner? 
 
I fjor var det gjennomført en uke med utekontakt, barnevern mm, hva kom ut av 
dette? 
 
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.  
 
Helsesykepleier på skolen, når er dette på plass? Er det flere miljøterapeuter? Er det 
mulig å sende ut navnet på personene? 
 
Sak 2 
Iht referat møte 01, 12.10.2022. 
Finne noe vi vil ha som tema, skal vi høre med rektor hva hun tenker, 
forelesning 
planlegger vi det samme? 

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

sender over navn. 

- Psykisk helse blant ungdom?  

- Hvilken muligheter har ungdommen i Ullensaker, opplysning fra de frivillige, 

kommunen, idretten speidere mm, dette for å opplyse om de aktiviteter som 

forgår i kommunen i dag. Her er det flere muligheter som kanskje ikke elever 

og foreldre vet om pt. Sendes til elevrådet for tilbakemelding. 

- Foredrag fra Hans Petter Martinsen tidligere en av Norges farligste menn. 

- Vesong FAU kan forsøke å få Natteravnene oppe å gå igjen? 

 
Sak 3 
Informasjon fra skolemiljøutvalget og samarbeidsutvalget 

- Referat lagt ut på Spond. Klasse kontakter kan evt legge ut på klassens FB 

side.  

 
Sak 4 
Informasjon fra KFG (Kommunal foreldreråd for grunnskole) 
Møter KFG, 17. okt og 14 nov,2022, Se utfyllende referat på kommunens 
hjemmeside 
Noen viktige punkter: 
Nærmiljøsatsning Ullensaker kommune: 
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Pilotere nærmiljøsenter ved Vesong og Døli. Pilotene skal starte til våren. 
Prosjektleder frem til 2025. 
Attraktive «på tvers- arenaer» Pilotene skal utforske mulighetene og bidra til å belyse 
hva vi mener mangler, og hvordan vi sammen kan løse de behovene vi ser dukke 
opp. 
 
Kvalitet i Ullensakerskolen, tilstandsrapport 21-22: Yngve Rønning la frem 
tallmateriale. 
Trivsel opp, mobbetall litt ned.  
Prosedyre ved bekymringsfullt elevfravær i grunnskolen, Yngve Rønning 
gjennomgikk dokumentet kommunen bruker i sine skoler. 
Mulighetsplan for å bygge en ny stor ungdomsskole på Jessheim, møte i hsb onsdag 
16.11, kl 18. Presentasjon av Norconsult. 
 
Sak 5 
Informasjon fra KA vedr planlegging av nyttårsfest for elevene i 3 februar 2023. 

- 3 februar på velhuset. 

- DJ? 

- Informasjon ut til elever og foreldre så fort som mulig. 

- Vakter, inn og ut loggin av elever mm. 

- Budsjett, sendes over til Ole- Gustav Sagmoen Bjerke. 

- Penger skal vipses til FAU? Sender info fra Ole- Gustav Sagmoen Bjerke til 

Reidun Nordtømme. 

- Be næringslivet på Kløfta om sponsor midler til nyttårsfest?  

 
Sak 6 
Eventuelt 

- Møteplan for 2023. Legges opp i Spond andre tirsdag i hver måned fra januar 

2023. 

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 

 
Om FAU 
 
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 
 
 
 
 

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


4 
 

 
Bård Lindh 
01.12.2022 
 
 


