
 

  

  

 
Møtereferat fra FAU ved Jessheim skole og ressurssenter 

 

Dato: 07.11.19 
Tid: 1830-2030 
Sted: Personalrommet, Jessheim skole og ressurssenter 

Tilstede: 18 personer 
 

 
SAKER: 
 
 

 Sak 1: Nytt fra SU/SMU 

o 9A paragrafen – skolen mener de er gode til å følge opp saker. Det skal være 
lav terskel for å melde saker, og skolen er pliktig til å følge opp. 

o - elevene mener det er for liten tid til å spise med 20 min. FAU mener også 
dette, samt lite pauser/friminutt i løpet av dagen. Vi ønsker også å delta i den 
evaluering av de nye skoletidene i desember. Nicolai melder ønsket videre til 
rektor. 

o Utemiljøet: Skolen har et stort uteområde som benyttes av mange ulike 
grupper, som ungdomsgjenger og rusmisbrukere utenfor skoletiden.  

 Rektor oppfordrer FAU og foreldre til å bidra med tilstedeværelse på 
ettermiddags- og kveldstid som et forebyggende tiltak. 

 
 

 Sak 2: Nytt fra KFU 

o Man finner møtedatoer og møteprotokoller på kommunens sider 
https://www.ullensaker.kommune.no/politisk-
motekalender/#se:utvalg/utvalgid:10  

o Ressurssenteret ved JSR er fullt, det gjør at det trengs mer ressurser i de 
andre skolene  

o Nasjonale prøver –JSR er bra, de fikk 57 poeng i alle fag (der 50 poeng er 
landsgjennomsnittet).  Det er også i år stort avvik mellom 5. og 8.trinn i 
Ullensaker, hvorfor det? 

 

 Sak 3: Nytt fra TV-aksjonsgruppa 

o Det var bare 38 påmeldte på fredagen før, mens det møtte 50 stk på TV-
aksjonsdagen – vel gjennomført 

o ikke alfabetisk liste fra kommunen, litt knotete å finne navnene på 
bøssebærerne da. Mulig å løse dette neste år? 

o Tulip sponset med pølser, Meny sponset med suppe til TV-aksjonen, dette 
kunne gjerne vært reklamert litt mer på forhånd 

o Ranselpost og transpondermelding kom litt sent 

https://www.ullensaker.kommune.no/politisk-motekalender/#se:utvalg/utvalgid:10
https://www.ullensaker.kommune.no/politisk-motekalender/#se:utvalg/utvalgid:10


 

 

o Et par blokker kan gjerne deles som en rode, særlig ved stor pågang med 
bøssebærere 

o Representanten fra kommunen er veldig flink og imøtekommende 

o Jan Erik lager en oversikt som FAU og neste års TV-aksjonsgruppe kan få, slik 
at det letter arbeidet for de som skal være i TV-aksjonsgruppa neste år. 

o Neste års aksjon er: WWF og plast i havet 
 

 Sak 4: Nytt fra Trafikkgruppa  
o Møte 5/11 med borettslaget i nærheten angående trafikken rundt skolen. Det 

jobbes med å få til fartsdumper og fartsmåling – kontakt med Statens 
vegvesen. UP er også på banen med fartskontroller. 

o Taxier til ressurssenteret, finnes det noen annen løsning? 
o Foreldre må oppfordres til å kjøre forsiktig 
o Mulig å merke parkeringsplassen bedre? 
o Refleksdag kommer 

 

 Sak 5: Nytt fra Lærings-,miljø og trivselsgruppa 

o Storforeldremøte er i planlegging. Dette er et foreldremøte for alle 
foreldrene, samt obligatorisk for lærerne. Temaet blir psykisk helse. Jobber 
med å skaffe foredragsholder. Pleier å være i februar/mars. 

o Lengre spisepause, Dørene åpne tidligere (kanskje allerede tredd ikraft?), 
faste pausetider og heller forlenge dagen. Taes med i evaluering av de nye 
skoletidene? 

o Ønsker flere søppeldunker, kontakter vi kommunen? 

o Det er 25 garderobeplasser per klasserom, flere klasser er over 25 elever, 
hvordan løses dette? Kan man ta garderobeskap/hylleplasser fra Sørenstua? 

o Hvorfor får ikke 7.trinn reise til Tusenfryd fra neste år? FAU pleier å sponse 
med buss. Klassekasser til resten? Hva er alternativet, hvis dette ikke skal bli 
noe av? Det sosiale er viktig og elevene ser frem til denne dagen. 

o  

 Sak 6: 17.maikomitè : 5.trinn FAU og festkomite tar ansvar 
 

 Sak 7: FAU har fått egen konto og nettbank, og VIPPS. Det blir bra til 17.mai! 
 

 Sak 8: Innmeldte saker fra klassene 
o Skolemelk/skolelyst (Jan Erik) 

 Skolelyst.no gir mer valgfrihet til skolemelk. Det krever at et trinn tar 
på seg å pakke varene, som det trinnet får betalt for. 

 Prisforskjell dersom man bare ønsker vanlig skolemelk?  
 Dagens ordning gir et overskudd, som går til FAU og dermed barna. 
 Jan Erik kommer med litt informasjon på FAUs FB-side, som igjen 

luftes i alle klassene. Så kommer vi tilbake til saken. 
o Kort varsel fra skolen, feks ved møtet om rus på Jessheim vgs. Vi ønsker 

informasjon tidligere, hvis det er mulig. 



 

 

o Ipad, filter, sikkerhet. Behovet meldes til KFU. Men vi trenger også en gruppe 
som kan jobbe med et brev til rektor angående ipad, filter og trygghet på nett 

 Kjetil Dypaune og Espen Laget tar tak i dette. Skriftlig forespørsel til 
rektor med forslag til løsning. 

o Svømming – hva er status? Høre med rektor. 
o Skolebøker, hvorfor er det ingen bøker? Høre med rektor. 
o Bruk av pc, har skolen en plan på dette? Høre med rektor. 
o Mat på SFO: Knekkebrød og yoghurt er ikke godt nok, sak for SU/SMU. 

 

 Eventuelt 
o Filmvisning på skolen, har man rutiner for hvilke filmer som vises for barna? 

Det har vært vist filmer som foreldre har reagert på, spesielt i 7.trinn. 
o Skjermvisning i matpausen, flere glemmer å spise. Involvere helsesøster? 
o Lekestativene på Sørenstua – kan de flyttes inn på skolens område? 

 
o Referatene fra FAU-møtene har hittil manglet på Ullensaker kommune sine 

sider. https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-
ullensaker/jessheim-skole-og-ressurssenter/jessheim-fau/   
Randi forsøker å få lagt ut de fra møtene hittil i år. Deretter får vi skolen til å 
sende en transpondermelding til foreldrene, slik at de kan lese referatene. 

 
  
  
 
Neste møte i FAU:  14. januar 2020 kl 1830 
 
 
Randi Mæhla Hoel 
Referent i FAU 

https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/skolene-i-ullensaker/jessheim-skole-og-ressurssenter/jessheim-fau/
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