
  

  

Ullensaker kommune 
Besøksadresse: 
Furusethgt. 12 
2050 Jessheim  

Postadresse: 
Postboks 470 
2051 Jessheim 
Telefon: 66 10 80 00 

E-post: 
postmottak@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 
 

Bank: 8601.41.92400 
Bank, skatt: 6345.06.02355 
Org. nr.: 933 649 768 MVA 

  

Møtereferat fra FAU ved Nordkisa skole 

 
Dato: 12.11.19 
Tid: Kl 19-21 
Sted: Allrommet Nordkisa skole 
 
 
 
SAKER: 
 
Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 

 
Status personal: 
Kontaktlæreren på 3.trinn har slutta, ny lærer er ansatt, begynte 11.11.19. 
Det er da ansatt tre nye lærere på skolen, to av dem ekstraressurs på 4.-7.trinn. 
En person jobber på kontoret vekselvis en eller to ganger i uka, fordi skolens 
konsulent/merkantil fortsatt er sykmeldt. Det er godkjent fra kommunaldirektør at det er 
overforbruk av midler til personal. 
 
Sak 2: Referat fra forrige møte 

 
Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. Videreføring av sak angående 
foreldremøtegjennomføring, se neste sak 
 
Sak 3: Evaluering av høstens foreldremøter, fortsettelse fra forrige møte. 
 
3.trinn har nå hatt sitt foreldremøte, hvor det ut fra innkallingen var planlagt tre punkter  

1) Info fra rektor 

2) Innlegg fra mobbeombudet 

3) Innlegg fra SEL 

Møtet ble ikke gjennomført helt etter planen, fordi det under innlegget fra mobbeombudet ble 
ytret et sterkt ønske fra foreldrene om å få snakke mer om bl.a situasjonen på trinnet. Rektor 
åpnet da for dette, og la selv frem utfordringsbildet. Foreldrene hadde mange spørsmål, og 
fikk svar på en del av dem. 
 
I vår evaluering av møtet påpekes det at mange av sakene og spørsmålene som kommer 
opp, er saker som foreldrene allerede burde ha greie på såpass langt ut i skoleåret- igjen et 
tegn på at informasjonsflyten ikke har vært god nok. På grunn av situasjonen på trinnet 
denne høsten, har det vært ekstra utfordrende å gjennomføre dette foreldremøtet i tråd med 
skolens vedtatte retningslinjer for det gode foreldremøtet (Jf.sakene i  ekstraordinært FAU-
møte i september.) Det er derimot positivt at rektor åpnet for spørsmål og ikke gjennomførte 
møtet som planlag, med en agenda som ikke sto i forhold til behovet. 
 
 
Sak 4: Brev til skolens ledelse og skoleeier angående bekymringsfull utvikling på N.skole 
 
Brevet ble sendt til skolens ledelse, kommunaldirektør, områdesjef, leder og hovedtillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet, samt skolens lokalklubbleder torsdag 7.nov. Vi har ytret ønske om et 



svar med en plan for hvordan det vil jobbes med de nevnte utfordringer innen 29.nov. Vi vet 
at personalet er informert og sakene tas på alvor, at ledelsen kjenner seg godt igjen i noe av 
situasjonen, men er kanskje også undrende til noe av det. En reaksjon fra ansatte som vi 
foreldre må ta til ettertanke er at det kan virke som det reageres negativt fra foreldregruppa 
uansett hva som gjøres på skolen, og at kritikken fra en del foreldrene av og til referer til 
fortiden eller saker som faktisk er tatt tak i og som det jobbes med.  
 
FAU er enige om at vi sender ut en felles transpondermelding til alle foresatte ved skolen om 
at dette brevet er sendt og nevner hvilke saker det omhandler, slik at foreldregruppa også er 
informert. Meldingen lyder som følger: 
 
«Nordkisa FAU ønsker å informere alle foresatte om at det i forrige uke ble sendt et brev til 
skolens ledelse, områdesjef for Nordkisa skole, samt kommunaldirektøren. Vi uttrykker 
bekymring for situasjonen ved skolen når det gjelder bemanning/ubesatte 
stillinger/uforutsigbarhet, det sosiale miljøet på skolen, læringsmiljøet på noen trinn, faglig 
utvikling og ulik praksis når det gjelder klasseledelse. Vi har bedt om at det tas tak for å 
«løfte» skolen, og er klare på at vi som foreldre også har en viktig rolle i dette arbeidet. Ev. 
spm rettes til FAU-representanten på trinnet ditt. Mvh FAU» 
 
 
Sak 5: Tilbakemeldinger angående manglende valg av trinnkontakt 
 
Valg av trinnkontakter og FAU-representanter skal gjøres i vårens foreldremøte på samtlige 
trinn, og på besøksdager eller første skoledag for 1.trinn. Dette har ikke blitt gjort på riktig 
måte på ett av skolens trinn for det skoleåret vi nå er inne i, fordi «valget» fant sted på 
facebook. Etter negative reaksjoner fra mange foreldre angående det manglende valget av 
trinnkontakt, anmoder FAU at det på dette trinnet gjøres et reelt valg av trinnkontakt så snart 
som mulig. 
 
 
Sak 6: Saker fra KFU:  
 
- Det etterspørres leksehjelp på Nordkisa skole som gjelder for 4.trinn. Det står i vedtektene 
at dette tilbudet skal være for 4.-7.trinn. Vi har per i dag et tilbud for 5.-7.trinn, og saken tas 
videre til ledelsen. 
- Trivselsundersøkelsen har en svakhet ved seg i at den ikke har de samme spørsmålene 
hvert år, og gjør det derfor vanskelig å sammenligne resultatene fra år til år. 
- Helsesykepleier jobbes det med i KFU og fra skolens side, og det ser ut til at vi fra i januar 
får dette på plass 1-2 dager i uka. 
 
 
Sak 7: Julegrantenning i Nordkisa 
 
Grendeutvalget har kontaktet FAU-leder angående fremtidig organisering av julegrantenning. 
Grendeutvalget er i ferd med «å rakne», folk faller fra, men nye kommer ikke til, så 
grendeutvalget vil slik det nå ser ut ikke kunne ta ansvar for dette i fremtiden. Nordkisa Vel 
har tidligere sponset godteposene, og Nordkisa FAU har hjulpet til med gløggservering. Det 
må legges en plan for hvordan arrangementet skal gjennomføres i fremtiden, og hvem som 
skal ha ansvar for dette. Nordkisa FAU er opptatt av at vi ikke skal være en 
arrangementskomite, men at «vårt mandat» handler om å jobbe med saker som angår skole-
hjemsamarbeid, godt skolemiljø og skoleutvikling. Å bidra til et positivt bygdemiljø med 



engasjement i lokale arrangementer vil nok indirekte påvirke også skolens sosiale miljø, men 
FAU ønsker i utgangpunktet ikke å ha hovedansvar for slike type arrangement. (Utenfor 
skolens arena).  
Årets julegrantenning er søndag 1.desember kl 18 ved kiwi. Arbeidsfordeling i eget 
dokument. 
 
 
Sak 8: Gløggservering til alle elever på skolen før jul 
 
Tradisjonen tro vil FAU stå for servering av gløgg til elevene ute i et storefri en dag før jul. 
Dette bestemmes å skulle skje den 17.desember kl 10-12. Arbeidsfordeling i eget dokument. 
 
 
Sak 9: Åpent friminutt for foreldre/foresatte 
 
Rektor har foreslått at foreldre/foresatte skal inviteres til et friminutt på skolen for å få ta del i 
ungenes hverdag. FAU foreslår at dette gjøres i et friminutt på nyåret, og ikke i kombinasjon 
med gløggserveringa som er en «begivenhet» i seg selv. 
 
 
Sak 10: Den nye melkeordningen 
 
Den nye melkeordningen ser ut til å fungere godt, vi har ikke fått tilbakemeldinger om noe 
annet. 
 
 
Sak 11: SU/SMU-møter 
 
SU og SMU-møte er utsatt fordi sakene som skal opp der er under utarbeidelse. Pga 
kommunevalget skal politisk representant skiftes ut, og dette skjer ved årsskiftet. 
Erfaringen fra i fjor er at flere møter ble utsatt og avlyst, noe vi ser som uheldig. 
  
  

 
 
 
Neste møte i FAU: 2. desember kl 19. 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i Nordkisa FAU 


