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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

Dato: 03.12.19  Tid: 18.00 – 19.30  sted: GUSK 

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

Ikke tilstede: 8e, 8f, 9 c, 10 b, 10 d 

 

Saker 

Nytt fra skolen v/rektor 

Rektor kunne ikke delta denne gangen, men disse sakene ble tatt opp som emner fra rektor: 

 

• Utlandsreise  

o Skolen har ikke utlandsturer, og skolen har gjort dette med bakgrunn i 

disponering av lærernes arbeidstid, samt konstnader knyttet til dette.  

• Meny for skolen.  

o Det ble spurt om foresatte kunne få en oversikt over maten som blir servert på 

skolen, for eksempel via TEAMS.  

o Menyen i kantina vises på skolens infoskjermer.  

o Skolen ønsker informasjon om hva behovet er for at foresatte skal ha oversikt 

over matmenyen. En av årsakene er at man som foresatt kan planlegge 

ukemenyen bedre, slik at barna får i seg riktig mengde av næring i løpet av en 

dag.  

o Viktig at den enkelte tar kontakt med rektor hvis det skulle være noe angående 

kantina og matordningen.  

• Budsjett  

o Rådmannen la frem et budsjett forslag med et kutt på 2.7 millioner til 

Ullensakerskolene. Ullensaker kommune er i en krevende økonomisk 

situasjon, hvor kommunen må arbeide mot målretta tiltak. 

o I posisjonens budsjett er dette kuttet redusert, og det positive er at det ser ut 

som at skolesektoren vil få en pluss i forhold til elevvekst og politisk vilje til å  

satse på tjenester for barn og unge. Det er er et tydelig krav på klassestørrelse i 

forhold til lærere, noe kommunen må forholde seg til. Budsjettet skal bli 

vedtatt den 6.12.19.   

• Foreldreundersøkelse  

o Det ble sendt ut mail en gang rundt 25 november om foreldreundersøkelse, til 

«hovedforesatt». Siste frist er 3.januar. Viktig at alle svarer på denne! Mailen 

skal ha blitt sendt ut av en av avdelingslederne: (8.trinn) Tor Marius Ødegaad, 

(9.trinn) Per Morten Haugen og Annika Udnes (10.trinn). Lurt å sjekke 

spamfilter.  

o FAU oppfordrer at alle besvarer undersøkelsen og klassene som har høyest 

svarprosent får pizza. FAU spanderer. 

 

• Rett til vurdering §3-17 



o FAU ønsker å få en utfyllende oversikt over når underveisvurderinger skal gis, 

og hvordan de skal være. En standard skal være utarbeidet. FAU har etterspurt 

dette de siste to årene.   

o Det er vanskelig å tolke vurderingene som elevene får, og det er store 

forskjeller på hvordan dette gjennomføres mellom de ulike lærerne.  

o Det er mange som har opplevd at vurderingene og tilbakemeldingene som 

elevene har fått, har mer gått ut på hva elevene har arbeidet med - enn å gi 

elevene god underveisvurdering, sånn at elevene sitter igjen med god nok 

informasjon til å forstå hva de skal arbeide videre med for å forbedre 

standpunktkarakterene. Gode fremovermeldinger / underveisvurdering er også 

viktig for at elevene skal kunne holde på motivasjonen for å lære.  

o Dette er noe elevene har krav på etter forskriftene til opplæringsloven §3-17 

o Elevene skal ha karakterer på hver prøve i avsluttende fag, men dette har ikke 

elevene fått.  

o FAU ønsker å ta dette opp videre med rektor i neste møte.  

 

 

• Hjem – skole samarbeid  

o Foresatte ønsker mer informasjon om hva som skjer på skolen.  

o Det vi ønsker oss er mer synlig informasjon om hva som skjer på skolen - 

faglig og sosiale eventer. En liten sak som å legge ut et bilde med juletreet og 

skrive en liten setning som: «I dag har vi tent juletreet.» er med på å øke 

positivitet i dialogen mellom elev - foresatt, elev – elev, og skole – hjem. 

o Månedsbrev som får frem hvilke ting elevene har arbeidet med i løpet av 

måneden.  

o Tidligere har FAU foreslått at skolen (miljøterapeut/avdelingsleder/rektor) 

kommer opp med et «tema i tiden» som skolen ønsker at hjemmet tar opp som 

samtaleemne under middagsbordet. Foresatte er en ressurs, og på denne måten 

kan vi være med å styrke skolens arbeid. Foresatte blir også mer bevisste på 

hva skolen har fokus på/hvilke områder som er utfordrende.  
 

Diverse:  

 

• Tur 

o Det har blitt avklart tidligere at foresatte ikke ønsker å ha ansvar for så mange 

elever ut på langtur. 

o Fangene på fortet er en mulighet for en større gruppe å dra på. Her er det viktig 

å fordele opp klassene i grupper og man bør ha med en del voksne. 

o FAU oppfordrer til at alle får til noe sosialt et par ganger i året. Prøv å få til en 

del turer som ikke koster noe, slik at det er enklere for alle å delta.  

o Representantene for 8.trinn har behov for et samarbeidsmøte, slik at man kan 

legge opp kort- og langsiktige planer for både turer, skoleball ect.  

• Skoleball  

o Det oppfordres til at alle er med på å bidra det de kan, slik at skoleball og turer 

blir gjennomført. 

o Fjorårets trinn på 97 elever brukte ca. 37.000 kroner på skoleballet. 

Fotoboksen er den dyreste utgiften på 11.000 kroner.    



• VIPPS  

o FAU oppfordrer alle til å VIPPSE det man kan og når man kan. VIPPS 

nummerne blir lagt ut synlig nå på FAU sin Facebook side.  

 

• Tips til hvordan klassene / trinnene kan samle inn penger.  

o Vi ønsker å få inn tips på hvordan man kan samle inn penger til elevene. 

o Et eksempel som ble nevnt var å lage natursti, hvor man selger kaker, kaffe og 

saft når man har fullført naturstien. Det er viktig at det er opp til den enkelte å 

betale det en ønsker.  

  

 

 

Møte neste gang er 7.januar 2020 klokken 18.00 – 19.30.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 19.50 

 

 

 

Referent  

Lisa Thorsen, sekretær FAU 

Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 


