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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
FAU-møte 13.05.2019 
Tid: kl.18.30  
Sted: Kunnskapstrappa, Gystadmarka ungdomsskole 
Tilstede: 8A+B+C+D+E+F, 9A+B+C+D, 10A+B+C 
Ikke tilstede: 10D 
Valg av møteleder: FAU-leder Gina Tverberg 
Valg av referent: Anne Merete Sand 
 
Sak 1: Nytt fra skolen ved rektor. 

 Ordensreglene skal ha årlig revidering. Administrasjonen har ingen endringsforslag, det 
har ikke FAU heller. Men presiserer at reglene må praktiseres likt av alle de ansatte. 

 Nytt fra skolen: stor vekst krever flere ansatte i tillegg til å dekke opp for permisjoner. 
Det er ansatt 9 i 100% stilling og 2 vikarer, samt 2 Miljøterapeuter og 1 Fagarbeider (totalt 
2 Fagarbeidere). Det skal ansettes ytterligere 1 vikar. 
Neste skoleår blir det netto vekst på ca. 70 elever. 99 elever fra 10.trinn slutter og omtrent 
170 nye elever på 8.trinn, antagelig 7 klasser på 8.trinn neste skoleår. 
Det vurderes å dele spisefri/matservering for at alle skal få plass. 
Det vurderes å ha 2 lærere i klassene på 8.trinn i basisfagene norsk, matte og engelsk. 

 Skolematordningen er fremdeles et prøveprosjekt. Det skal også innføres på Allergot u-
skole, men er utsatt pga. hærverk. 

 10.trinns avslutning er i skolens regi, FAU og foreldre bidrar. Skolen ordner kaffe, brus og 
engangsservise, samt tilgang til skolekjøkken (kantina kan ikke brukes fordi det den er i 
daglig drift). 

 Årshjul fra skolen – faste turer for trinnene: 
o 8.trinn drar til Eidsvollsbygningen/Eidsvoll 1814 
o 9.trinn drar til Trandumskogen og Ullensaker museum 
o 10.trinn har skoletur 

 
Sak 2: Evaluering av skoleballet 2019 

 Suksess, nesten alle  elevene kom! 

 Tips til neste år; veldig viktig å begynne planleggingen tidlig, gjerne fra 1.FAU-møte 

 Forebygge uønsket adferd ved å informere klassevis om ordensreglement mv. 

 Bordplassering er viktig 

 Fordel at mange voksne kjenner elevene. Ønske om at Miljøterapeut og flere lærere 
deltar (kun 2 lærere deltok i år) 

 En fordel om alle ungdomsskolene har ball samme kveld. I år kun Nordby samtidig som 
GUS. 

 Foto-bar er populært, men viktig å ha kontroll på bildene så kun egne bilder «tas med» 

 DJ er viktig, har reservert samme firma for neste år. 

 Tidspunkt: kl. 18.00 (mat 18.30) til 23.00 fungerte bra. (Går eleven ut, går den hjem. Ikke 
gå ut og inn, være inne til de går hjem) Mange som ikke hadde lyst til å gå hjem kl. 23! 

 Kåringer forberedes på forhånd, DJ annonserte. 
o Konge, Dronning, Beste latter, Beste venn. Nytt forslag: årets gledesspreder. 

 Vaktene må få god informasjon om oppgavene de skal ha. 
 
Sak 3: Planlegging av 10.trinns avslutning, 9.trinn skal bidra her. 

 9.trinns foreldre bidrar med kakebakeing, servering og rydding. 

 Skolen skaffer kaffe/brus/engangsservise 



 Gave til lærerne 10.trinn: FAU-representant for hver klasse sørger for at et par elever 
finner gave for kr. 500,-. Foreldrene er oppfordret til kronerulling; Vippse kr. 10/20 til nr. 
521217. (Transponder-melding 8/5-2019) 

 Spørsmål om det kan skaffes en person som fotograferer hver elev ved overrekkelse av 
vitnemål 

 
Sak 4: Årshjul for FAU, en gjennomgang. 

 Utkast blir presentert på neste FAU-møte den 11/6-2019 

 Årshjul presenteres til høsten, ved oppstart 
 
Sak 5: Hva skal/kan legges ut på trinnsider på Facebook?  
Ref. diskusjon om klimastreiken. En avklaring fra FAU ønskes. 

 Ønsker en representant fra FAU som kan være administrator og ev. stoppe uønsket 
diskusjon og fjerne innlegg. Den sørger også for å lage trinnsidene hver høst. 

 Ikke personangrep 

 Ikke politiske saker 

 Lage velkomst-tekst 

 Kun for foreldre, ikke elever 

 NB-informasjon fra FAU deles når den er lagt ut på hovedsiden. 
 
Sak 6: Saker fra FAU til SU/SMU mandag 20.05.2019. 

 Skolebuss – mange må komme tidlig, ønske om at skolen åpner før kl. 08.15 et lokale der 
elevene kan jobbe/holde seg varme. 

 Sjekke om ressurser til spes.ped. økes i forhold til økt elevantall 

 Ønsker karakterer/fyldig tilbakemelding. Ofte veldig ulike rutiner fra lærer til lærer. 

 Språk/ALF og valgfag: mye vikarer 
o Spørsmål om faglig innhold, spesielt for ALF 
o Gruppestørrelse, spesielt Fys.ak. har veldig stor gruppe 

 
 
 
 
 
Godkjenning av referat fra forrige møte, ble gjort pr. mail i forkant av møtet. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 21.30 
 
 
 
Referent  
Anne Merete Sand 
Gystadmarka ungdomsskole  
 
 
 


