
  

  

Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim  

Postadresse: 
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Telefon: 66 10 80 00 
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Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

  

Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 
 
Dato: 27/8-2019 Tid: Kl. 18.00 – 19.00  
Sted: GUS  
Tilstede: 9A, 9B, 9C (avtroppende), 9D, 9E, 10A (referent), 10B, 10C, 10D.  
8. trinn har ikke valgt representanter enda.  
 
Agenda: 
Valg av møteleder: Leder 
Valg av referent: Nestleder 
 
SAKER: 
 
• Sak 1: Presentasjonsrunde  
Både avtroppende og påtroppende var kalt inn, ikke alle stilte. Vi tok en kort 
presentasjonsrunde rundt bordet.  
 
• Sak 2: Endringer i styret til årsmøtet 
Leder - på valg, går ut av FAU 
Nestleder - ikke på valg, ønsker å fortsette som nestleder. 
Kasserer - på valg, ønsker å stille som valg til leder. 
Ny kasserer – styret har et forslag til årsmøtet 
Web- SoMe/sekretær – vi ønsker å rekruttere fra 8. trinn 
 
• Sak 3: Hvem representerer FAU på de ulike foreldremøtene? 
8. trinn 10.09 – 10C 
9. trinn 12.09 – 9C 
10. trinn 05.09 – 10B og 10D 
 
Styret forbereder powerpoint-presentasjon til trinnene.  

- Presentasjon forkortes og konkretiseres med praktisk informasjon. Bruker også litt 
bilder (fra ball og fra arr. vi har hatt.) 
Hva gjør vi her? VIPPS, komiteer.  
Lager også ett A4-ark som kan legges ved referat.  
 

- For 8. trinn er dette viktig å få med:  
Skoletur (med eller uten foresattes hjelp?). 
Valg av FAU-repr. (Web/SoMe-ansvarlig) klassekontakt + turkomite. 

 
- For 9. trinn er dette viktig å få med:  

Skoletur (med eller uten foresattes hjelp?). 
Ansvar for vakter på skoleball 14/2-2019 
Ansvar for kakebaking og servering for 10. trinns avslutning i juni. 
 



- For 10. trinn er dette viktig å få med:  
Ferdigstille valg i klassene. 
Danne ballkomité.  
Turkomite. 

 
- Styret må huske/sjekke dette til Powerpoint-presentasjon: 

FB-side for FAU må med på Powerpoint. 
Sjekk årshjul. 
Legg ved konsulenten sin e-post-adresse i mailen til trinnene.  

 
 
• Sak 4: Informasjons - og oppfølgningssaker; ordet er fritt.  

- Ikke nok skolebøker til alle, kun til halvparten. Hva benyttes da? Trenger vi bøkene - 
spare disse pengene? 
Lunsj-pausene, hvor sitter elevene? Større kull, mat-ro og hyggelig stemning rundt 
måltidet er viktig for trivsel og i et folkehelse-perspektiv. 
IPad, esker, evaluering – erstatningsansvar.  
Tankekart fra forrige skoleår slettet. Elevene/foresatte ikke varslet. Mistet alt.  
Tine-stafett.  

 
Årsmøte i FAU er torsdag 19.09.19 kl. 18.00. Det blir et kort møte for alle FAU-
representanter rett i etterkant av årsmøtet. 
 
Referent 10A 
 


