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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 
 
Dato: 14/3-2019 Tid: Kl. 18.00 – 21.00  
Sted: GUS  
Tilstede: 8A, 8B, 8C, 8D (referent), 8F, 9A, 9B, 9D, 10C, 10D 
 
SAKER: 
• Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor  
Kantine - noe frafall, men undersøkelsen blant elevene viser gode resultater, ikke avklart om 
ordningen videreføres 
 
Skolemiljø - generelt godt skolemiljø; skadene forårsaket av hærverk måtte repareres med høye 
kostnader; elevene ønsker seg mer tilstedeværelse av voksne og vil selv bli flinkere til å si ifra, hvis de 
observerer noe som ikke tolereres 
 
Lærervikarer - det er for tiden mindre behov for vikarer 
 
Buss fra Algarheim - Ruter svarte at de drifter ruten ihht. lovverk 
Elever fra Borgen barneskole - skoleåret 2019/2020 kommer elever fra Borgen skole; det antas at det 
etableres en bussrute fra Borgen til GUS, mulig at elever fra Algarheim kan benytte samme bussen; 
Det blir sannsynligvis 6 klasser i 8. trinn skoleåret 2019/2020; besøksdag for elevene på våren; hver 
enkelt klasselærer har ansvar for å legge grunnlag for godt klassemiljø basert på føringer fra ledelsen; 
FAU mener at foreldre bør involveres i det sosiale arbeidet for å etablere et godt klassemiljø f.o.m. 
oppstart av skoleåret. 
 
• Sak 2: Referat fra forrige møte – godkjent 
 
Meldte saker: Skoleballet 14/2 - oppsummering: resultat av evalueringen legges frem på neste møte  
 
Drikkeautomater - det ble spurt om skolen vil anskaffe drikkeautomater fra Tine som står f.eks. ved 
Nordby skole, det ble konkludert med at det ikke anskaffes slike automater. 
FAU ber om å innstille vannkraner på klasserommene slik at elevene har tilgang til kaldt drikkevann  
 
Trinnkonto - det innrettes ingen klassekasser, kun kontoer per trinn. 
 
• Sak 3: Miljøterapeut informerte om sitt arbeid. 
Det finnes ingen hjemmel i lovverket for krav om miljøterapeut på skolen, men Ullensaker kommune 
har besluttet at hver skole skal ha minst 1 miljøterapeut. Miljøterapeuten arbeider forebyggende ved 
å støtte elever, f.eks. gjennom individuelle samtaler, og veileder lærere;  gjennomførte opplæring i 
psykologisk første hjelp på 8. trinn; i 9. trinn repeteres informasjon om arbeidet mot rusavhengighet; 
samarbeider tett med utekontakter, barnevernet, kontakter vedr. rusavhengighet og politiet; 
arbeider sammen med elevrådet som ønsker å søke om penger til sosiale arrangementer, f.eks.  
 
Sommerfestival; er under arbeid 
 
FAU ba miljøterapeuten om hjelp til å fokusere på aktuelle temaer som foreldre og elever kan prate 
om hjemme, f.eks. situasjon rundt leksearbeid 
 



• Sak 4: HSB-leder informerte om sitt arbeid. Arbeider i tett kontakt med stab, skoleledere, og er i 
dialog med miljøteraputer, PPT, LOS.  
 
Spesialistveiledning for lærere.  
 
Karakterer kontra vurderinger - det er ingen krav til karakterer underveis; det er kun krav til halvårs-/ 
terminkarakterer; GUS gir muntlige og skriftlige tilbakemeldinger til elevene underveis og 
terminkarakterer, dette begrunnes med at forskningen viser at tallkarakterer ikke bidra til bedre 
læring. Foreldre savner sterkt en entydig kanal hvor fremovervurderinger deles, slik at også foresatte 
har tilgang til dette. Det etterspørres også en lik praksis for vurderingene. Skolen jobber med begge 
deler, og kommer med informasjon så snart kanalen for deling er klar. 
 
• Sak 5: Informasjon fra turgruppa 9.trinn GUS planlegger 1-dagstur; Turgruppen planlegger et 
foreldredrevet sosialt arrangement. 
 
• Sak 6: Informasjon fra SU/SMU 11/3-2019 
 
Foreldremøter gjennomføres i uke 14 og 15.  
 
Møteplan: 8/4-2019, kl. 18.00, formøte med rektor kl. 17.00 
 
• Neste møte i FAU: 8/4-19 kl. 18-20 
 
 
Ilsabe Bauer 
Referent 


