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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

Dato: 25.02.20    Tid: 17.00 – 20.00     sted: GUSK 

Tilstede: 10 a, 10 c, 10 d, 9 a, 9b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 8 a, 8 b, 8 c og 8 f. 

Ikke tilstede: 10 b, 8 d og 8 e 

 

Saker 

Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 

• Rektor forteller at alle åtte stillinger som er utlyst ser ut per dags dato til å bli fylt opp, og at alle er 

kvalifiserte lærere. 

• Det kommer nye fagplaner LK20 til høsten, som neste års åttende og niende trinn skal følge. Neste 

års tiende trinn kommer til å følge kompetanseplanene fra LK06 ut skoleåret 2020/2021.  

 

Sak 2: Vurderinger/karakterer 

Spørsmål som FAU ønsket å få utfyllende svar på den 25.02.20 

• Senest 03.12.19 bad FAU om å få en utfyllende oversikt over når underveisvurderinger skal gis, og 

hvordan skolen gjennomfører sine fremovermeldinger til elevene – og at det innarbeides en enhetlig 

praksis på dette. Slik som det har vært frem til nå har ikke det fungert som det skal, og det har vært 

store variasjoner fra lærer til lærer. Mange av de fremovermeldingene som har blitt gitt har enten 

vært for vage, eller for vanskelige å forstå, og det er i mange tilfeller lite eller ingenting som sier noe 

om hvor en ligger i forhold til måloppnåelse eller hva en må jobbe med for å bedre sine resultater. 

Elevene må få bedre innsyn i kompetansekrav, og konkrete tilbakemeldinger om hvordan de kan 

forbedre sine karakterer. 

• FAU ønsker også en oversikt på når elevene skal få karakterer på de ulike trinnene, og hvor ofte.  

• FAU henviser igjen til opplæringsloven paragraf §3-17 om at elevene har et 

krav på gode fremovermeldinger og underveisvurderinger for å lære. 

 

Svar fra rektor på spørsmålene fra 25.02.20: 

• Skolen arbeider per dags dato med forbedringer når det gjelder hvordan fremovermeldinger skal 

gis, og hva elevene skal få informasjon om. Disse forbedringene vil også skje i forbindelse med 

fagfornyelse. Det arbeides også med å skape en enhetlig praksis og for å bedre samlet kvalitet.  

• Rektor tar opp «Den gode økta», som handler om at all undervisning skal inneholde både mål for 

perioden/mål for timen og oppsummering.  



Hvordan dette skal skje vil variere etter hvilket fag det er og hva man arbeider med. Det viktigste 

er at elevene vet hva de skal lære, og at lærere vet hva de skal vurdere elevene i.  

• Elevene skal få gode fremovermeldinger underveis i timen, tilbakemeldingene kan her være 

muntlige. På skriftlige innleveringer skal eleven få skriftlige vurderinger tilbake fra lærer, både 

underveis og etter at arbeidet er levert inn som et ferdig produkt.  

• Det oppleves stor forskjell på hvor lang tid det tar å få tilbakemeldinger. Dette kommer an på 

hvor stor innlevering det er, og hvor mange innleveringer det er i de ulike fagene. Eks. er norsk 

og KRLE. Rektor forteller også at det skal være like mange innleveringer som f.eks. i norskfaget 

på tvers av trinnene.  

• Noen av fremovermeldingene som elevene får er både med og uten karakterer.   

• TEAMS er et sted hvor elevene får fremovermelding på sine innleveringer. Her må vi som 

foresatte gå inn for å se hvordan det har gått, slik at vi også kan være med å påvirke elevens 

resultater og for å forstå det som har blitt formidlet.  

• Vurderinger vår 2020 kommer i VISMA 13.mars. Her skal elevene få vurdering for forstå og få 

gode råd om hva de skal jobbe videre med frem til standpunktkarakteren blir satt.  

• Elevene får terminkarakter i alle fag, og karakter underveis i avsluttende fag gjennom skoleåret. 

Karakter fases inn i 2. termin for 9.trinn fra nå.  

• Det er mange som har søkt seg til private videregående skoler, og for disse er det kritisk at 

heldagsprøver ikke er rettet i god tid før terminkarakterer settes.  

• Tiende trinn skal få karakterer gjennom hele skoleåret. Hensikten med det er å gi elevene innsikt 

i hvordan de ligger an når de skal søke på ulike videregående skoler. 

ANSVAR for enhetlig standard for vurderinger: rektor 

 FRIST: 10/3-2020  

 

• FAU har spurt mange ganger om å få tilgang til forskningen bak valget om lite bruke av karakterer. 

Dette er rektor sitt svar:   

- Forskningen som skolen viser til er blant annet fra: Egil Hartberg (HINN), udir.no og Siv 

Måseidvåg Gamlem (Høyskolen i Volda). Forskningen viser til at karakterer påvirker den ytre 

motivasjonen fremfor den indre motivasjonen.  

- FAU lurer på om skolen har evaluert om metoden som blir brukt er god nok.  

FAU oppfordrer om at skolen gjør en evaluering etter vårens utviklingssamtale og 

avslutningskarakterer for å forbedre prosessene.  



- I løpet av mange år så er det alt for mange elever og foresatte som har opplevd at de ikke vet 

hvordan de ligger an og hva som skal til for å forbedre seg. Hva skal til får nå de ulilke målene, 

dette ønsker både elever og foresatte et tydelig svar på.  

- FAU tok opp om det kunne vært en idè om å invitere Egil Hartberg for å opplyse foresatte 

karakterens betydelse og gi foresatte en begrunnelse for hvorfor skoler vil tone ned bruken av 

dette.  

ANSVAR for informasjonsmøte om karakterer: Rektor  

FRIST: skal være planlagt gjennomført i begynnelsen av skoleåret 2020/2021 

 

Sak 3: Fravær og sykemelding 

- Skolen har fra nå av innført en rutine om at foresatte skal få varsel om en lærer blir borte lengre 

enn tre dager.   

ANSVAR: Rektor 

FRIST: Fra dags dato 

 

Sak 4: Evaluering av årets skoleball 

- Skoleballkomiteen overleverer en plan for organisering og evaluering for årets skoleball til neste 

års skoleballkomitee.  

- Det var mange lærere og miljøarbeidere som satte pris på å bli invitert til årets fineste event.  

- Rektor tok en runde på skolen for å høre hvordan elevene hadde hatt det og og responsen var 

meget positiv!  

- Beste tips for neste års trinn: Gjør det enkelt! Pizza fungerte utrolig bra og elevene likte det! Et 

annet tips som kom, var å invitere lærere og andre ansatte i god tid. Skoleballkomiteen for neste 

års 10. bør komme i gang med sitt arbeid så fort som mulig (ref. vårens foreldremøte). 

ANSVAR: Skoleballkomite 

FRIST: 2/4-2020 

 

Sak 5: Foreldre- og elevundersøkelsen. 

- Rektor har fortsatt ikke fått svar på om foreldreundersøkelen og elevundersøkelen samsvarer 

med hverandre, hun vet ikke når den vil komme. Den pleier å samstilles en gang i løpet av våren, 

FAU ble informert om at vi ville få informasjon når dette er gjort.  



- I sist referat ble det nevnt at det var 9b som vant pizzafesten, og det beklages på det sterkeste! 

Klassen som vant var 9a, de har fått utdelt pizza som belønning for høyest svarsprosent av 

foreldreundersøkelsen.  

ANSVAR: Rektor 

FRIST: Første FAU-møte etter at det er tilgjengelig 

 

Sak 6: Revisjon av FAU sitt årshjul til neste skoleår.  

- Ny rutine fra neste skoleår:  

9. og 10. trinns avdelingsledere blir med på et formøte på foreldremøte med FAU, samt er 

tilgjengelig for spørsmål uder foreldremøtet.  

- 8.trinns avdelingsleder kaller inn til et fellesmøte for alle FAU rep. rett etter valget.  

ANSVAR: oppdatering av årshjul: Nestleder. Gjennomføring: Rektor 

FRIST: Ved oppstart av nytt skoleår 

Sak 7: Spørsmål som har kommet inn:  

• Finnes det noe skriftlig om «forventninger» til henholdsvis FAU-representant og klassekontakt?  

- FAU har en Power point presentasjon FAU bruker som alle kan få tilgang til.  

• Finnes det en skriftlig oversikt over foreldreengasjement og innsamling som er behov for gjennom 

hele ungdomskolen?   

- Når det gjeder innsamling av penger er det vanskelig å ha dette skriftlig for det handler om hva 

de ulike turgruppene bestemmer seg for. Når det gjelder 8.trinn er det synd at det har vært så 

lite som har skjedd i løpet av dette skoleåret. FAU oppfordrer at de som er satt opp som 

turansvarlig tar et tak her og begynner med et møte og legger en plan for 8.trinn før skoleåret er 

ferdig.  

Sak 8: Diverse informasjon:  

•  I løpet av uke 12 og 13, vil lærerne ha utviklingssamtaler med elevene. Informasjon om dette vil 

komme om kort tid.  

• FAU ønsker at en til fra admin. ved skolen eller fra kommunens admin. ved skole skal delta på FAU 

møter. Dette for å bedre informasjonsflyt og hjem/skolesamarbeid.  

ANSVAR: FAU-leder og rektor 

FRIST: ASAP 

• Det har kommet ut informasjon om at 8.trinn er meldt på seks lag til TINE stafetten, og rektor sier at 

skolen skal ha meldt på både 8. og 9. trinn (stafetten er ikke for 10. trinn). 



• FAU fikk spørsmål fra rektor om elevene skal ha med brus og godteri siste skoledag. Det var mange 

som hadde reagert på at dette ikke ble gjort før jul, og skolen ønsket å vite hva FAU tenkte om 

saken. FAU stiller seg positive til å ha med litt ekstra til sommeravslutningen. Det kom forslag om at 

alle tar med egen drikke og at trinnkontaktene/FAU-representantene samler inn litt penger i klassen, 

til felles innkjøp (is e.l.). Evt. at foresatte baker ei kake til klassen.  

ANSVAR for informasjon til skolen: Leder i FAU 

FRIST: innen neste FAU-møte 

• Neste møte er den 2/4-2020 klokken 18.00 – 20.00 (det blir ikke formøte med rektor).  

Her vil Lieneke de Laat, som er kommunens SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus og 

kriminalitetsforebyggende Tiltak), komme på vårt møte.  

Siste frist for å levere inn saker til neste møte er 19.mars. Alle saker skal sendes på mail til leder: 

petter.paulsen@online.no.  Ny rutine: Agenda sendes ut av leder senest tre dager i forkant av møtet.  

ANSVAR: FAU-leder 

FRIST: Fortløpende ihht gjeldende avtale 

• Maimøtet blir den 5/5-2020. Siste frist for innlevering av saker er den 21.04.2020.   

Møtet ble avsluttet kl.19:55  

 

Referent  

Lisa Thorsen, sekretær FAU 

Gystadmarka ungdomsskole  
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