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Møtereferat fra FAU ved Jessheim skole og ressurssenter 

 

Dato: 17.09.19 
Tid: 1830-2000 
Sted: Personalrommet, Jessheim skole og ressurssenter 

Tilstede: 17 personer 
 

 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling – Det er greit for alle tilstede å gjennomføre 
møteinnkalling via Facebook, som invitasjon. Randi forsøker å kanalisere kun FAU-
medlemmer, og ikke involvere festkomitemedlemmene ved neste innkalling. 

 

 Sak 2: Budsjett – godkjenning av budsjett 
Det er god økonomi i FAU. Det er enighet om et tilsvarende budsjett som i 
fjor, men det ønskes også at man setter av 6000 til Gå-til-skolen-aksjon og 
20000 til at elevene (elevrådet) kan søke om penger til ulike formål. 

 

 Sak 3: Nytt fra SU – ved Nicolai – ikke hatt møte ennå i år, men Nicolai og Kjetil tar 
med seg flere saker fra FAU til neste SU-møte 
 

 Sak 4:  Nytt fra Kommunalt ForeldreUtvalg – ved Sigbjørn – ikke noe spesielt å melde 
angående vår skole 
 

 Sak 5:  Innmeldte saker til FAU fra klassene: 
 
5.1.  Filter på læringsbrett (4C, Nicolai) - 

  Dette har også vært tema på KFU-møte ifølge Sigbjørn. Det er visstnok filter 
  på kommunens nett, slik at dette fungerer mens de er på skolen, men 
hjemme   hvor elevene sitter med leksene er det åpent, så lenge ikke foreldrene 
har   noen form for begrensning på nettet. 

 Har vi foreldre noen mulighet for å sette foreldrekontroll/mesh? Har skolen 
 mulighet for å legge inn filter på selve ipadene. Formulere et godt spørsmål til 
 kommunen via FAU. Melde saken til SU. Få til en god informasjon til 
 foreldrene angående nettvett, sjekke logg og følge med – Følges opp i SU og 
 KFU? 

 
5.2.  Åpningstider dørene ifm tidligere skolestart om morgenen. Det oppfordres fra 
lærere og rektor at man skal møte presis i døra kl 0815, slik at de skal rekke å kle av 
seg og på plass til 0820. Dette oppleves hektisk. Er det mulig å åpne dørene 0810? 
(4B, Randi)  



 

 

o  -Flere er enige i dette. Nicolai melder til rektor, enten via epost eller gjennom 
SU. 

 
5.3.  Friminutt på kun 20 minutter på en hel skoledag i følge timeplanen. Er ikke dette 
lite, trenger de ikke flere pauser?  (4B, Randi) 

o Noen har uttalt at 20 minutter er passe ifm at de ikke rekker å kjede seg og 
det blir det mindre konflikter. Men et lite friminutt/luftepause inne i 
timeplanen, som kan være fleksibelt for lærerne når de tar, men at de da går 
et kvarter lengre på skolen? 

o  Småpauser i løpet av dagen er bra, lærerne er flinke til å tilpasse når ungene 
trenger en pause. Men går det da utover læringstiden? Her bør vi høre med 
lærerne, for å høre deres oppfatning. 

 
Sak 6:  Inndeling i grupper. Det deles inn i trafikkgruppe, TV-aksjongruppe og læring-
miljø-og trivselsgruppe. Det velges gruppeleder og gruppene setter tid for første 
møte. 
 
Sak 7: Eventuelt 
 

 7.1. Leksehjelp 

 - Det står Leksehjelp på skolens timeplan distribuert før sommeren. Vi foreldrene 
 ønsker informasjon. Må man melde seg på, hvem er det for? Nicolai hører med  
 rektor. 
 
 7.2 Den nye læringsplanen «prossessen er viktigere enn svaret»  
 - Dette virker nytt for oss, hvordan kan vi best hjelpe barna med leksene, hvis det 
 ønskes at vi skal bidra mer. Foreldre ønsker kurs/hjelp før dette innføres – til SU. 
 
 7.3 Tusenfryd-tur for 7.trinn 

 - Det sies at det er siste 7.klasse som reiser i år, ifølge skolen. Dette har pleid å være 
 en avslutningsdag for 7.trinn, så dette må vi følge opp slik at de får et godt alternativ 
 hvis de skal slutte med Tusenfrydturen. 
 
 
  
  
 
Neste møte i FAU: Torsdag 7.november kl 1830 

 
 
Randi Mæhla Hoel 
Referent i FAU 

 
 

 


