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Møtereferat fra FAU ved Gystadmarka ungdomsskole 

 
Dato: 09.09.19  Tid:17.30 – 19.30   Sted: GUSK 
 
Tilstede: 10b, 10c, 10d, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 8a, 8b (sekretær), 8c, 8f. 
Ikke tilstede: 10a, 8d, 8e 
 
Saker  
Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
 
Spisesituasjonen på skolen 
Elevrådet ønsker seg flere spisemuligheter rundt omkring på bygget. Det er alt for få 
spiseplasser for elevene. Dette har medført at elevene sitter litt overalt, på gulvet, ved 
trappene og det har også vært tilfeller hvor skolen har oppdaget at elever spiser på 
handikapptoalettet.  
Elevrådet har også et ønske om mer varmmat på skolen.  
 
Skolen har ikke flere bord og stoler akkurat nå, men vil se på flere løsninger. Skolen har 
åpnet opp for elevene slik at de også kan oppholde seg inne på mediateket for å spise maten 
sin.  
FAU har sendt melding til skolens ledelse og bedt om midler til 50 stoler og 11 bord. Skolens 
elever må kunne tilbys et ordentlig sted å spise maten sin. Det er spesielt viktig da skolen 
ønsker å fremme skolemat-ordningen.  
 
Det har vært diskusjon om skolen skal dele opp midttimen, slik at trinnene får ulike 
spisetider. Skolen er redd at dette vil gå på bekostning av det sosiale på tvers av trinnene.  
 
Toalettbesøk 
SMU tok opp at det har vært en del hendelser hvor elever har valgt å samles inne på 
handikapptoalettet for å spise maten sin. Det har vært et par tilfeller med mye grising med 
mat og hærverk inne på de store handikapptoalettene, blant annet oversvømmelse. 
Mange elever opplever det også utrygt å gå på do, på grunn av at det er enkelt å «dirke opp» 
låsene utenfra. Skolen har meldt fra til byggeier om dette, og håper at det lar seg gjøre å 
skifte låsene.  
 
Skolemiljø 
Skolen har gjennomført en klassetrivselsundersøkelse hvor en del elever melder ifra om 
mobbing som foregår under og etter skoletid. Det har forekommet mobbing i midttimen på 
skolen. Det har blitt meldt inn saker hvor elever har blitt utsatt for ufine kommentarer og 
annen krenkelse. På frititden har det vært mer snakk om digital mobbing. Skolen vet ikke 
hvor mye av mobbingen som foregår på tvers av trinn, men 8.trinn ble nevnt som et trinn 
hvor skolen og vi som foresatte har en ekstra jobb å gjøre. Mye av mobbingen kommer på 



grunn av utrygghet og at mange har et behov for å finne sin plass. Derfor ønsker både skolen 
og FAU at foresatte snakker med barna sine hjemme om nettvett og forståelsen for hvilke 
konsekvenser mobbing kan ha. Samtidig har FAU et ønske om at alle klasser er flinke til å 
arrangere ulike sosiale arrangementer, slik at elevene og foresatte kan bli bedre kjent og på 
sikt også utvide respekten for hverandre.     
Det er også viktig å få frem at elevene på 8.trinn ikke opplever noe mobbing i sine egne 
klasser. Det vil komme en ny elevundersøkelsen og en foreldreundersøkelsen rett etter jul, 
skolen håper på at vi i felleskap vil endre litt på dette. I undersøkelsen har det også kommet 
frem at det finnes elever som er usikre på om alle lærere liker dem. All den informasjonen 
som skolen får fra denne klassetrivselsunderseøkelse er noe som vil bli/ kan bli brukt under 
utviklingssamtalen. Klassetrivselsundersøkelse  viser også at elevene opplever mye mindre 
støy enn hva de gjorde for to år siden.  
 
SU/SMU 
Rektor ble valgt som leder i SU, og leder i FAU som nestleder.  
SMU (skolemiljøutvalget) har fått en representant til, og det er FAU-repr. i 9D.  
Møtedatoer fastsatt forrige skoleår; 04.11.19, 20.01.20, 09.03.20, 18.05.20. 
 
Sak 2: Klasseinndeling   
Det har vært en del usikkert blant de nye elevene før skolestart. Mange foresatte opplevde 
lite informasjon fra skolen sin side og mange har prøvd å komme i kontakt med skolen uten å 
lykkes. Noe av usikkerheten har kommet av endringer i klasseinndelingen før skolestart. 
Mange av elevene på 8.trinn var utrolig fornøyde med fordelingen under besøksdagene, 
men så ble klassene fordelt på nytt. Rektor tok opp at slike endringer vil kunne skje fordi 
man oppdager at det er elever som ikke er en god match, eller at det er dårlig fordeling 
mellom kjønnene.  

 
Elevene har vært med og påvirket hvilke elever de ønsket å få være sammen med. Dette har 
GUSK brukt som utgangspunkt når de lagde skoleårets syv grupper, slikt det var meldt før 
skolestart. Økonomi og elevtallene er også en faktor for klasseinndelingen.  

   
FAU kom med et ønske om at skolen evaluerer denne klasseinndelingen til neste skoleårs 
8.trinn, sånn at man kan forhindre unødig utrygghet for elevene. En utrygghet som handler 
om en får komme i samme klasse som noen av de trygge fra barneskolen.  
Uansett hva foresatte lurer på, så ønsker skolen at vi sender en mail. 

   
Sak 3: 5 minutters friminutt   
Gystadmarka ungdomskole har lenge benyttet seg av fem minuttes pauser. Disse pausene 
har blitt brukt som «beinstrekk». FAU tar opp hva en slik kort pause har å si for de nye 
elevene som ikke er vant til så korte pauser. Mange av elevene er redde for å ikke rekke til 
tide til timene, kunne gå på toalettet og få seg en liten pause før neste time setter i gang. 
Mye av denne redselen ligger også i det å få anmerkninger, og dette gjelder spesielt elever 
på 8.trinn. Viktig at alle lærere klarer å vise raushet, og at lærer og elev snakker sammen om 
de får anmerkning.   



Rektor forteller at det kan gå litt tid i begynnelsen å få til ordensregler og forventninger blant 
de nye elevene. Hvis det er innlysende at en elev har brutt ordensreglementet så vil ikke 
eleven få beskjed om anmerkningen i forkant.  
 
Sak 4: Skoleskyss  
Både FAU og skolen har prøvd så godt de har kunnet for å få til skoleskyss til elevene som 
kommer fra Borgen og Algarheim. FAU har vært i kontakt med kommunaldirektør Yngve 
Rønning, og saken blir tatt opp videre fra både skolen og FAU.  
En mulig løsning for elevene hadde vært hvis skolen kunne starte opp tidligere.  
Viktig at avvik meldes inn på mail, slik at skolen kan registere dette. Avvikene sendes til 
skolemailen Gystadmarka.uskole@ullensaker.kommune.no. Mailen merkes med 
«skoleskyss» i emnefeltet. 

  
v/Rektor: Fristen 1.02 for buss skyss - dette kan også medføre endringer i skolens 
tidsrammer.   
 
Sak 5: Kommunikasjon 
FAU ønsker generelt mer informasjon fra skolen sin side. Mange foresatte som ikke fikk med 
skoleårets første foreldremøte.  
 
Sak 6: Ukeplan   
Hvis man ønsker tilgang til ukeplan så må vi foresatte se sammen med barna inne på Teams. 
Et tips er å ta et skjermbilde av ukeplanen og sende den som et bilde.  
   
Sak 7: Formelle vurderinger  
Kom mange innleveringer både rett før og rett etter høstferien for noen trinn her på skolen.   
Viktig at elevene får litt rom til å lære det de skal lære. Blir lite læring hvis det kommer mye 
på samme tid.   
 
Sak 8: Skoleballet  
Skoleballet for 10.trinn er den 14.02.20. Det er 10.trinn som arrangerer skoleballet, og to fra 
hver klasse fra 9.trinn og 8.trinn må stille opp som vakter under denne kvelden fra klokken 
17.00 – 23.00. Ballkomiteen sender ut mail på dette. Møte 21.10.19 angående 
skoleballet. Skoleballet er noe vi må tenke ut en ny løsningen på når det blir flere klasser 
som skal ha skoleball de kommende årene.   
 
Sak 9: Nye elever til skolen  
FAU savner generell mottakelse av nye skoleelever som kommer i løpet av skoleåret. Det har 
vært vanskelig å få i gang Facebook-grupper for de nye 8.trinns klassene. Et forslag som ble 
tatt opp var at på første foreldremøte så sender kontaktlærer ut en liste om hvem som er 
tilstede med navn og telefon nummer og hvilken elev man er foresatt til.   
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Sak 10: Turgruppa 

Klassetur er et kompetansemål i kroppsøvning. Målet er at elevene skal forberede og 
gjennomføre et døgns overnatting i telt. Planlegge pakkeliste, mat- og utstyrsliste. Skolen har 
som ett alternativ gitt rom for å utvide den turen de arrangerer ved skolestart, med en ekstra 
dag/overnatting. Det er ønskelig å få til tre dager og to netter hvorav 1 natt er obligatorisk 
teltovernatting, den andre en bonus for det sosiale. (Ref.Kompetansemål i kroppsøving).  

Turgruppa skal bidra til en sosial aktivitet, gjerne i tilknytning til klasseturen nevnt over. Dersom 
det virker hensiktsmessig å gjennomføre en annen aktivitet er det opp til trinnet å løse dette.  
Som et eksempel så tok 2004-kullet turen til Oslo, var på Fangene på fortet og The Cube, samt 
spiste pizza på dette etablissementet. Et forslag fra skolen var et sted i omegn med 
sykkelavstand for å redusere kostnaden ved å leie inn busser. Dette er kanskje litt vel 
sparsommelig? Hvis foreldregruppen ønsker mer innehold eller ett annet geografisk område, så 
må dette finansieres av gruppen. 

Det går an å kopiere turen fra nåværende 10’trinn; Haraldvangen. Det er et egnet område ca. 2 
km fra hyttene som er passende for teltleir. Da er det mulig å få plass i hyttene for dag nummer to 
– men NB! Sjekk kapasitet mht. størrelse på kull. Hvis det skulle skorte på dugnadsinntekt er det 
heller ikke veldig langt om foreldre må skysse barna tur/retur. 2003-kullet betalte 85’ for 1 døgns 
fullpensjon m/ overnatting i flersengshytter (ca.100 elever). I og med at turen i utgangspunktet er 
et kriterie og kompetansemål i kroppsøving, innebærer dette også planlegging av pakkeliste, mat- 
og utstyrsliste så det vil si at alle må ta med mat til første døgn selv. 

Det er flott om andre har forslag til egnet tursted! 

Og sist, men ikke minst må trinnet vurdere om dugnadsinnsats skal brukes til å utvide en 
klassetur i en eller annen form. Eller om innsamlede midler skal brukes til andre sosiale 
aktiviteter. Strukturen i turgruppen er flat med felles ansvar for både det som er gjort og det som 
ikke er gjort. 

Annet: 

Tips og triks, samt veiledning og hva de forskjellige rollene går ut på skulle vært presentert på 1. 
foreldremøte ved/FAU-representant. Dette må vi løse på en annen måte nå. Det er viktig at alle 
klasser på 8.trinn får utdelt en turgruppe representant så snart som mulig, og så kommer ny 
informasjon seinere.  
 
FAU er den beste kanalen til å samle inn ønsker og speile forventinger fra elev og 
foreldregruppen. Her er det enkelt å kommunisere de beslutninger som blir tatt, spesielt for å 
forhindre misforståelser. Så hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt! 

Dere vil også finne årshjulet for år 2019/2020 inne på Ullensaker sin hjemmeside.  
Neste FAU-møte vil bli onsdag 6.november, klokken 18.00 - 19.30. Saker som ønskes tatt opp 
må komme inn før 23.10.    
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.30  
 
Referent  
Lisa Thorsen, sekretær FAU  
Gystadmarka ungdomsskole  



 
 
 


