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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

Dato: 02.06.20  Tid: 20:00-21:00  sted: online 

Tilstede: 8b, 8e, 9a, 9c, 9d, 10c 
6/16 klasser 
 
Agenda 
1) Åpning av møtet 
Møtet åpnet av FAU-leder Petter Paulsen 
 
2) Godkjenning av innkalling  
Godkjent. 
 
3) Godkjenning av forrige referat (sendt ut 29.04) 
Godkjent 
 
4) Nytt fra SU/SMU 
Det har vært avholdt et kort onlinemøte.  
Petter Paulsen og Anne Kristin Gaudestad var tilstede for FAU og ga oss et kort referat. 
 
5) Avslutning for 10. trinn 
Dato for dette er 23/6. Det blir avholdt klassevis i kunnskapstrappa men med god tid til 
utluftning imellom. 
9 trinn ikke involvert i år da servering ikke er tillatt. 

6) FAU skoleåret 2020/2021 
Ingen har avholdt valg da det ikke har vært foreldremøter. 
Kan vi få tidlige møter til høsten så vi kommer i gang? 
 
7) Eventuelt 
7.1.utviklingsamtaler.  
De fleste klasser har fått tilbud om dette. 8.trinn har frist denne uken (uke 23). 
 
7.2 skoleball 2021 
Det er flere usikkerhetsmomenter rundt dette men vi må likevel jobbe ut ifra at det skal 
avholdes ball. Det er 6 klasser på trinnet dvs. ca. 140 elever. 
 
Flere av klassekontaktene har spurt sine klasser etter noen som kan stille i ballkomite uten 
særlig hell.  
Anne Kristin kontakter rektor og spør om hun/skolen kan lage et felles brev til klassene om 
at vi trenger 2 stykk fra hver klasse til en ballkomité. Interesserte vil bli bedt om å kontakte 
sin klassekontakt pr SMS. 



7.3 Kommunikasjonskanaler 
Det har kommet et innspill om at det er problematisk at Transponder er eneste 
kommunikasjonskanal foresatte har med skolen. 
Det er vanskelig å holde oversikt over meldinger mellom de forskjellige lærerne samt at 
Transponder ikke bør brukes til sensitiv informasjon (ref.GDPR). 
FAU gir innspill til skolen om at vi ved oppstart til høsten ønsker at det blir sendt ut en liste 
over epostadressene til de aktuelle kontakt- og faglærere på hvert trinn. I dag må det litt 
detektivarbeide til for å finne epostadressene. 
 
 
Jessheim 2.juni  
Hanne Prestaasen 
Referent 
FAU Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 


