
 

Referat fra FAU-møte Skaun ungdomsskole 13.09.2018 
 
Til stede: Erlend Moen (rektor), Torun Gangaune Finnanger (8B), Ann Kristin Skånø Willmann (8B), Kristin Elvsveen Witry 
(8C), Kjersti Jørgensen Bjørgum (8D), Marianne Hukås Næss (8D), Janne Farstad (9A), Ketil Solberg (9B), Siri Stendahl (9C), 
Tove Sommerschild (9D), Randi Marie Eide (9E), Liv Randi Søsveen Snekvik (10B), Bodil Sørhaug (10D)  
Referent: Erlend Moen 
 

 
 

1. Om arbeidet i FAU 
a. Møteplan FAU i skoleåret 2018/19:  

   Torsdag 29.november kl 18.20  
   Torsdag 14. februar kl 18-20 
   Torsdag 4. april kl 18-20 
   Torsdag 6. juni kl 18-20 

I tilllegg blir det møter i Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget. Rektor orienterte 
om at det er et ønske om å få skolemiljøutvalget til å bli mer aktivt i inneværende skoleår. 

 
b. Forventninger til arbeidet i FAU 

  Det er ønske om å drøfte ulike temaer på møtene, slik det også har blitt gjort  
tidligere i FAU på Skaun ungdomsskole. Aktuelle interessante tema er:  

  Hvordan driver skolen matematikkundervisning? Her kan en invitere noen fra  
matematikkseksjonen til å fortelle og drøfte hvordan det jobbes med matematikkfaget.   

  Hvordan jobber skolen og samarbeidspartnere med Spesialpedagogikk? Her  
kan en invitere interne og eksterne innen feltet spesialpedagogikk (PPT) for å orientere 
og drøfte spesialpedagogiske arbeidet på skolen.  

  Hvordan jobbes det med mobbing, psykisk helse og elevenes trivsel?  Her  
kan sosialpedagogisk rådgiver Svein Børge Nygård og elevtjenesten utfordres til å si noe 
og diskutere hvordan vi jobber forebyggende og med utfordringer i skolemiljøet.  

  Vurdering/lekser/standardiserte tester/danning. Skolens utviklingsarbeid om  
vurdering for læring bør være tema i FAU når den toårige arbeidet med vurdering for 
læring går mot slutten til våren. Leder for arbeidet, Robert Øyum Jakobsen kan innlede 
til diskusjon om hva skolen har fått ut av og hvordan en vil jobbe videre med temaene 
fra satsingen.  
FAU leder og rektor legger opp hvilke tema som skal opp i hvilket møte.  

 
  Det opprettes en lukket facebook-gruppe der medlemmene i FAU kan ha  

kontakt. 
 
  Det bør vurderes å søke om midler via ulike kanaler. Per i dag har FAU ingen  

egne midler slik FAU andre steder har. Med noe egne midler vil FAU kunne bidra på 
ulike måter på skolen - til uteareal/leker/foredrag eller annet.  
 

 
2. Valg av leder, nestleder og sekretær i FAU  
 
  Leder:   Ketil Solberg, far til Renè i klasse 9C.  

Mobil: 481 80 989, epost: ketil@solbergfoto.no  
   



 

Nestleder:  Janne Farstad, mor til Celina i 9A. 
  Mobil: 977 15 766, epost: janne.farstad@icloud.com  

   
Sekretær:  Marianne Haukås Næss, mor til Tuva i 8D. 
  Mobil: 988 71 797, epost: m-haukan@online.no  

 
 
3. Informasjon fra rektor 
 
 Det ble ikke tid til presentasjon av skolens satsingsområder og prosessen med  

nybygg. Her er presentasjonen: 
https://docs.google.com/presentation/d/1hKq2zDiRvYJyMtkrXDQHXT6KjjO4CAB
LMUwnDrvcd74/edit?usp=sharing  

 
Skolebygget er i rute. For tida er det møblering som står på dagsorden. Grethe  

Gravråk Sand, brukerkoordinator for det nye bygget, kan inviteres til FAU-møte hvis det 
er av interesse. FAU ønsker invitasjon til omvisning når det blir tett bygg slik som det ble 
gjort på Buvik skole.  

 
Det har vært noen utfordringer i det merkantile arbeidet på grunn av  

sykemeldt skolesekretær. Det meste ser ut til å gå bedre nå, men skolen  
beklager hvis det har oppstått problemer eller tregheter.  

 
Økonomirapport for tertial 2 viser at skolen ser ut til å gå i økonomisk balanse i  

inneværende år. 
 
 

4. Eventuelt  
 

Det fortelles om noe vold og trusler - hva gjør skolen med dette?  
Rektor orienterer om at det har vært noen episoder siden skolestart, men at dette blir tatt 
tak i med største alvor og med de prosedyrer som finnes. Det ble understreket at 
foresatte blir orientert og trukket inn i arbeidet, og at skolens ledelse er tett på de 
situasjonene som oppstår. Hovedinntrykket fra oppstarten av året er at det har vært en 
fin oppstart for de fleste elevene.  
Det ble en diskusjon om hvilke tiltak som settes inn og hva som gjøres for å forebygge 
uheldige hendelser og for å drøfte holdnigner, sosiale medier og annet med elevene. 
Dette er også egnede tema for nærmere diskusjon i skolemiljøutvalget.  

 
I årets åttendetrinn var det i utganspunktet ikke tilbud om valgfag i kunstfag.  

Det ble løst i år, men skolen bør sørge for å ha slike tilbud for å sikre at elevene som 
ønsker slike valgfag også får et godt tilbud. Skolen kan vurdere å samarbeide med 
kulturskolen om drift av kunst/kulturfag slik en del andre skoler gjør.  

 
  
Skaun 140918 
 
Erlend Moen 
Rektor og referent 


