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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
Dato: 16/1-2019 
Tid: Kl. 18.00 – 20.00 
Sted: GUS 
 
SAKER: 

• Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
Vikar/lærersituasjon, bekymring for læringstrykket i enkelte klasser på grunn av mye fravær blant 
personalet. Sykefravær 6%, i tillegg til at noen er i studier.  
Noen slutter og lærerkabal må legges på nytt. 10. trinn har fått den største trøkken, ny timeplan med 
lærerkabalen lagt i uke 3 for å sikre kontinuitet og progresjon.  
1 lærer slutter 1. feb., 2 stk 1. mars. 2 nye lærere har begynt.  
Stillinger er utlyst, mange søknader har kommet inn. Skolen har fått inn nye vikarer, men dette er 
sårbart. Ringelistene har blitt kortere. Noen har uformell kompetanse, men er gode erstattere 
allikevel (det er ikke lov å bruke overtid). Flytting skjer fra dag til dag. Det planlagte fraværet er 
enklest å forholde seg til, og det bestrebes å forholde seg til faste vikarer som kjenner klasser og 
miljø. 
 
En generell utlysning for inntil 9 stillinger kommer ut 15/2 – disse vil ha oppstart 1/8-2019.  
Rådgivere gjøres så tilgjengelig som mulig for 10. trinn. Utdanningsvalg skal utgjøre 38 årstimer, men 
kan komme i bolker.  
 
FAU ønsker informasjon om lærerbytter, i hvert fall når det gjelder de store linjene (ett eksempel var 
en gymlærer som skulle slutte). Skolen ønsker åpenhet og vil imøtekomme dette.  
 
Læringsmiljøet: Det er store ulikheter og enkelte klasser jobber en mer med enn andre.  
Noen klasser er det satt inn ekstra tiltak. SEL, Senter for elevmestring og læring er inne og bidrar med 
analyser og ser på helheten. På individnivå er det PPT som har ansvaret. Det settes inn fagarbeidere, 
helsesøster og miljøarbeider etter behov.  
Rektor og FAU er enige om at skolen må bli flinkere til å bruke foresatte som ressurs til å trekke i 
ønsket og riktig retning. Verktøyet «Klassetrivsel.no» er kjøpt inn og brukes systematisk. Min. 1 
undersøkelse høst og vår pr. klasse, men gjerne mer.  
 
SEL er plassert på Nordkisa, men jobber med alle skoler i Ullensaker. LOS-veiledere – jobber spesielt i 
skolevegringssaker.  
Har vært politi på huset, de jobber forebyggende. Så langt er det ikke kjent av noen av våre elever er 
involvert i store saker, men politiet bruker mye ressurser forebyggende.  
FAU oppfordrer skolen til å sende ut en transpondermelding med informasjon om at politiet er her, 
oppfordre til en diskusjon og dialog mellom elever og foresatte.  
 
44% svar på foreldreundersøkelse, mange har ikke fått med seg dette. Gått i SPAM-filter? 
Påminnelser gjennom blant annet Transponder sendes ut neste år, naturlige årsaker til at det ikke ble 
fulgt opp som planlagt i år.  
 
Informasjon: Alle skoler kan nå legge ut sine referater fra FAU-møter på skolens hjemmeside, mal må 
følges. Dette er veldig positivt! 



 
Skoleskyss – flere elever som kommer sent.  
VIKTIG! Henvendelser sendes til skolens konsulent – disse sendes fortløpende til Ruter.  
For evt. endringer hos Ruter kreves 4 – måneders varsel, og det er litt av en kabal som skal gå opp. Til 
info: Algarheim-bussen er ikke skolebuss.  
FAU sørger for en oversikt i klassene om hva som ikke fungerer, og tar dette videre mot konsulent. 
Innspill fra FAU: Kan det låses opp tidligere, slik at elevene kan ta en buss tidligere for å være sikker 
på å rekke skolestart.  

 
 

• Sak 2: Referat fra forrige møte – godkjent 
 

• Sak 3: Orientering fra SU/SMU-møtet 20.11.18 
SU/SMU startet opp sent i skoleåret, litt fordi det var uklarhet i hvem som var politisk representant. 
Det er Iver Tokstad som representerer FRP. FAU-leder og også SU-leder, nestleder er rektor og 
skolens konsulent er sekretær. 
 
FAU har eget punkt på sakslisten i disse møtene, hvor vi orienterer om våre fokusområder. 
 
Tilstandsrapport om arbeidsro, klassevurdering og informasjonsflyt. Kort orientering om 
foreldremøter og utviklingssamtaler. FAU har hatt et innlegg på foreldremøtene i 8. og 9. trinn. Dette 
er viktig for foreldre-engasjementet.  
 
Skolens eksamensresultater ligger litt under kommunens snitt og Akershus.  
Det har vært satset på lese -og mattekurs, samt gode forberedelser til eksamen for å heve 
resultatene.  
 
Budsjett er under utarbeidelse – 95% er lønn.  
FAU må inn tidlig i neste års budsjettarbeid. Vi ønsker å bidra for økte ressurser til skolen, men da må 
vi være kjent med behovene.  
 
Vedr pizza til klassen med best svarprosent - vi fikk ikke promotert slik vi hadde planlagt, derfor 
sparer vi pengene og finner på noe annet. 
 
Møteplan: 23/1, 11/3, 20/5 kl. 17.00. Formøte med rektor 
 

 

• Sak 4 Innspill til SU/SMU-møte 23/1-2019 
Hva begrunner skolen dette med lite bruk av karakterer i 8. og 9. trinn? 
Foresatte opplever mangel på oversikt, vanskelig å følge med. Elever retter tentamen selv, levert til 
lærer – men ingen kommentarer tilbake.  
Underveisvurdering vektlegges, men mange opplever svært lite mangel på informasjon. Hvilke 
kanaler skal/blir benyttet? Visma? Foresatte opplever at det er høye krav til foresatte og elever, men 
at de mangler litt andre veien.  
Rektor og avdelingsledere må sette standarder for bedre informasjonsflyt – eks. info.ark om 
karaktersetting. Tilrettelegge med gode verktøy. Prøver bør signeres av foresatte.  
KFU er også et fora for dette temaet, flere ungdomsskoler har samme opplevelser.  



•  
Sak 5 Skoleball – status – arrangementet er 14. februar.  

Også her opplever arrangementskomiteen dårlig og vanskelig informasjon/kommunikasjon med 
skolen. Ønskelig at dette forbedres til neste år, da ballet er et viktig sosialt arrangement for elevene 
på trinnet.  
Kort info:  
FAU-leder og en repr. fra skolen tar en runde i klassene og informerer om praktisk info/ordensregler. 
Dette innledes også ballet med, av FAU-leder  
DJ – må ta med alt av lydutstyr selv. DJ i 2018 hadde med alt selv.  
Nøkkelansvarlig må opplyses, og alarm må settes på senere. Alarm settes på etter kl. 23.00 – gå via 
kommunen.  
Nestleder i FAU sender info til utekontakter og politi.  

 

• Sak 6 Turansvarlige for 9. trinn informerer v/Trude Sand og Ketil Håkonsen 
Det er behov for forankring i FAU av hele turgruppekonseptet. Informasjon lå vedlagt i 
møteinnkalling, og alle var på forhånd orientert. 
Klassetur må tas opp på første foreldremøte i 8. trinn - valg til turgruppe. Bør være to representanter 
fra hver klasse. Hvem har ansvar for dette, er det skolen eller FAU? 
Lage en mal, slik at turgruppen har en agenda fra begynnelsen av.  
Lite info fra skolen her også. Turgruppen har fått beskjed om at de skal komme med forslag og skolen 
tar avgjørelse. Blir tre dager og to overnattinger, en natt må være telttur – de skal planlegge hva de 
skal ha med av mat og pakkelister. Sosialt er viktig. Er avsatt lærere 
 
Forslag om at Aktivitetskomite (tur og ball) – dugnadsgruppe inn i FAU – velger en leder.  
Inn i årshjul for FAU.  
 
Turgruppen har forstått at skolen har en klassetur, er fritidsbasert – en del av pensum i gym.  
Skolen har gitt åpning for at det blir et døgn til, lærerressurser tilgjengelig – men må det må 
kommuniseres ut tidlig – hva er dette? Hadde det vært en ide å ha turen i begynnelsen av 9. – sosialt 
sett hadde dette kanskje vært bra? 
Lagt inn i lærerplanen, turen må være på høsten. Hvem skal sende ut informasjon?  
Offisiell tur bør informeres om fra skolen, tilleggsdag er foreldrebasert.  
Tur for 100 – 120 stk., budsjett er i området kr. 100 000,- 
Trude kaller inn og blir med på et møte med turansvarlige i 8. trinn.   
Orienterte om bakgrunnen for valg av tur. Det er det sosiale som er viktig, samt læring i prosessen i 
forkant og underveis. Vi gjentar suksessen fra fjoråret – viktig at foresatte er positive medvirkere.  
Det trengs innspill til dugnader: flaskesamling, kakesalg, Røde kors- flaskesortering.  

 

• Sak 6 Eventuelt 
KFU ved Gunn Marit – informasjon om ekskursjon 
Frustrasjon over at det legges ned stor innsats i forberedelser til prøver, uten at disse blir 
gjennomført pga fravær hos personalet. Det skyves på presentasjoner OG prøver. Kvalitet på 
erstattere må bedres, prøver m.m. må kunne gjennomføres.  
 
Klasselister delt ut, leder sjekker. NB! Alle foresatte må godkjenne/ikke godkjenne at de skal inn på liste. 
Viktig for kommunikasjon i foreldregruppen, vi må få bedre rutine på dette.  

 

  



Neste møte i FAU: 14/3-19 kl. 18-20 
Vi inviterer miljøterapeut og leder i HSB til dette møtet. Temaet er miljøterapeutens rolle ved skolen.  
 
Gunn Marit Stenvoll 
Referent i FAU 
 


