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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

Dato: 06.11.19 Tid: 17.30 – 19.30 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, 8 d, 8 e og 8 f. 
Ikke tilstede: 10 b 
 
 
Saker 
Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 

Følgende saker ble tatt opp:   
 
Referat fra SU/SMU-møtet 4/11-2019 v/ leder 
Samarbeidsutvalget har fått ny politisk representant fra FRP (deres ungdomsrepresentant), etter at 
nytt Hovedutvalg for skole og barnehage, HSB, er konstituert.  
  
Rådmannen har lagt frem et nytt overordet budsjettforslag. Vi får ikke så mye informasjon om dette 
enda, men det vi vet er at det har blitt inført stramme føringer på lærernormen (en lærer / 20 elever 
i ungdomsskolen), og at vår skole ser ut til å få en liten økning i ressurser. Usikkert om det er tenkte 
at dette skal gå til noe nytt ved skolen. Rektor skal i budsjettmøte 22. november, og FAU ønsker et 
møte før jul hvor budsjettet vil bli tatt opp.  
  
Brannalarmen gikk ut i dag. Dette er tredje gangen på kort tid. Dette begynner å skape en del 
frustrasjon hos både elever og lærere. Mange elever ble kalde i dag pga de måtte stå ute og vente til 
området var klarert. Rektor håper på en «utvida sladrekultur» for å finne ut hvem som setter i gang 
brannalarmen. De har klart å finne ut de to første som utløste brannalarmen. 5400 kroner vil det 
koste for de som setter i gang brannalarmen. Dette er kostnaden som skolen må dekke til man vet 
hvem som er den skyldige. FAU ønsker at vi som foresatte hjelper skolen med å kommunisere med 
våre barn om hvilke konsekvenser dette kan ha når man utfører slike handlinger. Blant annet at 
brannvesenet anmelder slike saker automatisk videre. Et annet dilemma med at brannalarmen blir 
utløst er at elevene til slutt vil miste respekten for brannalarmen når den går uten grunn hele tiden. 
Det vil bli som å rope «ulv, ulv!». Det har blitt nevnt tidligere at skolen har blitt utsatt for en del 
hærverk. Den siste månenden så har det vært lite av det.  
   
Under planleggingsdagene i uke 44 arbeidet skolen med en plan for et trygt og godt læringsmiljø.   
Dette er en plan som skolen skal arbeide videre med og det skal legges opp til veiledning for alt av 
personale.   
 
Politiet er ofte og besøker Gystadmarka ungdomskole, men de er her for å vise seg og de kommer 
stort sett på eget initiativ.  
Skolen har noen utfordringer med negativ atferd. Det er viktig å få frem at dette kun gjelder noen få. 
Dette kan også lett påvirke læringsmiljøet for mange. Det skapes lett uro slik at andre ikke får det de 
har krav på. Elever som utøver vold eller på annen måte bryter ordensreglene, kan utvises fra skolen 
ut dagen, eller i verste konsekvens opp mot tre dager. Effekten av dette vet man lite av, men det 
handler også om å ta hånd om de andre elevene, samt å vise at dette er ikke ok.    
For elever som blir utvist, blir saken tatt opp videre og det blir satt opp samarbeidsmøter mellom 
skole og hjem.  
FAU ønsker et tettere samarbeid mellom skole og hjem, slik at hjemmet kan påvirke læringsmiljøet til 
det positive. Det er mange som opplever at undervisningen blir forstyrret av enkeltelever på de ulike 



trinnene. Vi oppfordrer alle til å kommunisere med våre barn om hvilke forventninger det er til oss 
alle, ikke bare på skolen men generelt i samfunnet.  
 
FAU ønsker også at skolen gir oss foresatte informasjon når det blir satt inn langtidsvikarer, sånn at 
man også kan diskutere dette hjemme. Skolen vet at mange elever oppfører seg annerledes når det 
er vikarer og det igjen forstyrrer undervisningen mye. Kan være lurt å få barna til å forstå at det er 
dem selv det går utover. Ikke vikaren, som allerede har en utdanning/jobb.   
 

FAU tok også opp med rektor at det har vært et ønske tidligere fra hjemmets side, om at skolen 
kommer ut med informasjon tidligere. Slik at vi som samarbeidspartnere kan være proaktive i 
dialogen med barna våre. Rektor tok også opp at vi som foresatte får mye informasjon om 
skolehverdagen som skoleledelsen ikke får vite. Fremfor alt når det er vikarier. Så skolen ønsker også 
at vi tar kontakt hvis vi får informasjon som skolen burde ha.  
Rektor ønsker også vite hvilken informasjon vi om foresatte ønsker å få fra skolen. Dette er noe vi 
skal gi tilbakemelding om på neste FAU-møte. Vi ønsker å få innspill fra dere foreldre om hva vi 
trenger å vite.   
Neste FAU møte er 3.12, så fint om vi får innspill i god tid før det.  
  
Skolen ser også at det er mange foreldre som ikke går inn og leser vurderingene som blir lagt ut på 
VISMA FLYT. Viktig at vi har lest dem og gjort noen tanker rundt vurderingene før elevene skal til 
utviklingssamtale. Rektor nevnte også at elevene også skal komme med egenvurdering og vise til  
refleksjon hvordan skolehalvåret har gått og kunne se sine egne prestasjoner i de ulike fagene. Dette 
er noe skolen også forventer fra 8.trinns elevene.   
 
Hvis du ikke vet hvordan du kommer inn på VISMA FLYT, så er tipset om å gå inn på kommunens 
hjemmeside. Der finner de en link til VISMA FLYT. Alle lærere har ikke kommet med sine vurderinger 
ennå. Dette skyldes sykdom, men vurderingene vil komme.   
 
FAU tok også opp med rektor at det er et savn for kommunikasjon om hvordan elevene ligger an i de 
ulike fagene. Det er noen som har opplevd at de går ned i karakter uten å få forvarsel. Det ble også 
tatt opp hvor viktig det er for elevenes læring å få gode fremovermeldinger, slik at elevene vet hva de 
skal arbeide med for å forbedre sine karakterer.   
 
FAU ønsker at avdelingslederen er med på noen av FAU-møtene, slik at ikke alt går direkte til rektor.   
 
Innesko: Skolen minner om at ALLE skal ha innesko. Ble bra kaldt for de elevene i dag som måtte ut 
uten innesko i -6,5 grader.  
  
 

Sak 2:  

Nordby ungdomskole har sendt spørsmål til alle skoler i området for å høre hvem som har lyst til å bli 
med på et spleiselag til et foredrag av Didrik Hægeland. Didrik Hægeland er psykologspesialist og 
holder foredrag om hvordan man kommuniserer med tenåringer. Dette er en kostnad på 10.000 
kroner, som vil bli fordelt på de skolene som melder interesse. Dette er noe som FAU stiller seg 
positive til. Foredraget vil skje en gang mellom vinterferien og påsken. Mer informasjon kommer når 
vi vet noe mer.  
 
 
 
 
 



Sak 3: skoleskyss  
FAU har svart opp svar fra Ruter, til kommunaldiriktør. Vi venter på svar fra kommunaldirektør for 
videre fremdrift.  
 
Sak 4: skoleball for 10.trinn 

Vært et overleveringsmøtet hvor det ble diskutert om hva som skal bestilles inn. Vi fikk informasjon 
om at lærere ikke får betalt for å delta. Men rykter sier at det vil være lærere som kommer av egen 
lyst. Foresatte fra 8.trinn til 9.trinn skal stille opp for å hjelpe til under skoleballet. Det vil komme ut 
informasjon om dette. Så hold av 13.februar for da er det skoleball.   
 
Sak 5: turgruppa 
Her ønsker FAU å ta opp med skolen om hvilke retningslinjer det er for skoleturer. Det oppleves at de 
som blir med I turgruppa må finne opp kruttet for hver gang, og slik skal det ikke være. FAU ønsker at 
skolen viser til hvilke føringer som sier noe om at elevene ikke kan dra på turer lengre enn Akershus, 
og vi ønsker et klart svar for hvor mange dager/netter skolen stiller opp sånn at alle elever får 
oppleve like turer (teltturen i forbindelse med kompetansemål i kroppsøving). Akkurat nå så 
oppleves det at det er opp til turgruppa hva man får til av turer på trinnet, og hvor mye penger man 
får inn. 
Det anbefales på det sterkeste at 8.trinn setter igang nå med å samle inn penger til å kunne utføre 
turer for elevene. Forslag som ble nevnt på hvordan elevene kan samle inn penger er å pante flasker, 
sokkesalg og så finnes det nok mange flere muligheter. Det som er viktig å huske på, er at det er 
elevene som skal samle inn pengene og ikke vi foreldre.    
Turer som har blitt satt igang tidligere av turgruppa (ikke av regi fra skolen) er: Fangene på fortet, 
The Cube 
   
FAU oppfordrer til turer fordi turer bidrar til et bedre klassemiljø. Det er litt delte meninger I FAU om 
det er best å arrangere turer i privat regi eller om det bør være en del av obligatorisk undervisning. Er 
det private turer kan de som ikke ønsker å være med slippe det, men en vil da også miste muligheten 
til å påvirke miljøet til det bedre for de som trenger det mest.  
 
Annet: 
Neste møte er tirsdag 3.desember klokken 18.00, så send innspill på saker som dere ønsker at FAU 
skal ta opp med skolen. 
 

Møtet ble avsluttet kl. 19.30 
 
Referent 
Lisa Thorsen, sekretær FAU 
 
Gystadmarka ungdomskole 
 


