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Referat fra FAU-møte torsdag 12.desember kl 2018 kl 18.00-20.00 

 

Møtet fant sted på klasserom i 2.etasje, 9.trinn sin inngang på sørsiden av bygget (under gul trapp). 

Til stede: Kristin Bugge(10a), Bente Hestvik(8d), Rita Pedersen(10e), Ketil Solberg(10b), Torgeir 
Solem(9c), Runar Dyndal(8a), Berit Fjellheim(9b), Robert Øyum-Jakobsen(rektor) 

Sakliste 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer til referatet. Greit om innkalling og referat sendes til klassekontakter og 
vara. 

2. Informasjon fra rektor  

a. Innflytting 

• Fokuset i høst, innflytting. Uendelig mye bedre lokaler enn de gamle. Fortsatt i 
startfasen, andre rammefaktorer å forholde seg til. To dager ble benyttet på 
innflytting, ting må tas etter hvert. Gledelig og noe slitsomt. Utfordring er 
låsing, i et bygg med 170 dører. Utfordrende ifht sikkerhet. Endelig begynner 
det å falle på plass. En del misbruk av heiser, som ikke er låsbare enda. En god 
del arbeid gjenstår på bygget enda, endel aktivitet.   

• Mange elever blir igjen på skolen etter skoleslutt, oppholder seg i skolens 
lokaler frem til evt. Arrangement/aktivitet. Dette skjer daglig. Skolen kan ikke 
ha ansvar for dette. Hva gjør vi? Det oppleves som positivt, men utfordrende 
ifht sikkerhet. Vanskelig å vite hvor mange som oppholder seg i bygget. Hvilke 
ressurser skal benyttes som tilsyn? Mulig et tilbud kunne vært noe her, slik at vi 
får tilsyn utover skoletid, annet en bare klubb som foregår en dag i uka. Noe for 
frivilligheten i kommunen? 

o Ta det med elevrådet, hør hva elevene tenker. 

o Ungdomsrådet kan være en aktuell aktør. 

o Biblioteket stiller seg åpne til at elever oppholder seg der for å vente, så 
lenge de forholder seg rolige. 

o Kan være aktuelt å informere ut om dette, slik at foreldregruppa kan 
bidra til å begrense noe. 
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b. Skolemiljø inkl skoleball og UkeTO 

• Foreldreundersøkelse og elevundersøkelse er sendt ut. Resultatene kommer på 
nyåret. 

• Specterundersøkelse(ikke anonym, men kun et fåtall har innsyn her, rektor og 
ledelsen), klassemiljø, er gjennomført. Under analyse. De er kommet langt med 
analyse av 9. kl. På bakgrunn av dette, samt tilbakemeldinger fra foreldre, har 
skolen allerede kunnet holde samtaler opp mot dette. Dette avdekker mønster i 
samspill mellom elever, og på bakgrunn i dette kan skolen gå inn i saker. 
Kontaktlærer og en fra ledelsen går inn i slike saker og samtaler opp mot elever, 
og hjemmene. 

• Har skolen handlingsplan for å følge opp avvik? Skolen må dokumentere ved 
meldinger fra foresatte eller elever. Avviksmelding sendes opp til ledelsen ved 
oppmelding. Hendelser loggføres og legges i mappene til den/de det gjelder 
og/eller berører. 

• MOT på SUS - benytt gjerne MOTs motivatorer ved SUS i foreldremøter, 
sosiale kvelder med klassene mm. De bidrar til aktiviteter, refleksjoner mm. 

• Hvordan finne arenaer for å spleise foreldregrupper og ungdommer slik at man 
blir bedre kjent. 

• I UkeTo vil det den 9. januar være fokus på nettvett i form av et opplegg som 
heter Delbart. Elevrådet ønsker fokus på rasisme og språkbruk og Leo Ajkic. 
kommer for å holde foredrag den 15. januar. Erfaringene fra i fjor tilsier at det 
må jobbes mer i ettertid. Torsdag 16. januar vil det være nyttårsball. Det vil ikke 
være fri dagen etter og oppstartstidspunktet vil derfor bli tilpasset. Bespisning 
vil være i Rossvollhallen mens dans og aktiviteter vil være i Øysteinsalen (mulig 
hele arrangementet blir i Rossvollhallen, da Øysteinsalen sannsynligvis ikke er 
ferdig til skoleballet, merknad fra rektor 231219).  

c. Økonomi 

Mindreforbruk i 2018 pålydende kr 600 000,-. I 2019 så skulle det ha vært tatt ned et 
årsverk ved SUS. Grunnen er at man per desember er 30 elever mer enn ved oppstart. 
Sykefraværet har gått ned siden i vår. 

Budsjettet for 2020 er tilnærmet lik. Det vil bli opprettet en 60 % stilling som 
skolebibliotekar. LOS midler vil gi muligheter til ekstra støtte.  

Det er berammet et møte med Tuva i neste uke. Budsjettrammen er vedtatt redusert, 
men det er enda ikke skrevet ny avtale. Det er ca. 10 % av elevene som har benyttet 
tilbudet ved Tuva gård. Samarbeidet med Tuva er ikke avklart og forhandlinger er ikke 
gjennomført. En halv dag i uken benyttes Tuva til naturbruk. (Tilbud på Tuva 
videreføres som i dag i dette skoleåret, kan bli noe endring fra høsten 2020, merknad 
fra rektor 231219) 

d. Fagdager for elevene 

• Hver elev har egen pc. Det utgjør en stor forskjell! Alle trinnene har hatt 
fagdager samtidig!  

• Rektor informerer om hvordan disse dagene gjennomføres. FAU etterspør et 
årshjul og mer informasjon rundt fagdager.  
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• I slutten av 10. så vil «prøvemuntlig» bli gjennomført. FAU mener at det er 
positivt at skolen fokuserer på muntlige presentasjoner som forberedelse til 
VGS. Resultatene fra Nasjonale prøver vil bli gjennomgått i neste møte. 

e. Offisiell åpning i uke 5 – Vinterkulturuka. 10. tinn vil ha revy fredag 31. januar. Det vil 
bli satt opp 3 forestillinger og det vil oppfordres til de av foreldrene som kan ser 
forestillingen på dagtid. På den store offisielle åpningsdagen så vil det bli et begrenset 
antall plasser. 

• Det er ikke tillatt å parkere foran bygget. Parkering forbudt- skilt har kommet 
opp. SUS vil sende ut informasjon om dette. Det oppfordres derfor til 
parkering på Børsa barnehage og parkeringshuset fram til utearealet er 
ferdigstilt.  

3. Vurdere auksjon på gamle kart mm i regi av FAU. 

• Det har kommet flere henvendelser med tanke på kjøp av ca. 15 gamle kart. 
Forslag om å selge disse under vinterkulturuka. FAU melder inn dette som et 
arrangement til komiteen i vinterkulturuka. 

4. Eventuelt. 

• Neste møte er 14. Januar fra klokken 18- 20:30. Saksliste med resultater fra 
undersøkelser sendes ut på forhånd. Sakslisten sendes også til vara. 

• Den gamle ungdomsskolen vil bli ferdig revet i løpet av uke 7. 

• Havregrøt til frokost oppleves som positivt. FAU ønsker dette som et 
permanent tilbud.  
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FAU-representanter skoleåret 2019 - 2020 
 

Klasse  Navn Epost Telefon Foresatt til 

8A Wenche Fremo wenche.fremo@gmail.com 41396501 Adam 

Runar Dyndal, vara runardyndal@hotmail.com 90832530 Timian 

8B Arnhild Sugustad arnhild@kvt.vgs.no 93253801 Emma 

Geir Arne Vada, vara geva23@yahoo.com 48169990 Leander 

8C Kjell Sveistrup kjell@topvvs.no 92403506 Silje 

Eli K. Selsås, vara elikathinka@hotmail.com 92488523 Eira 

8D Bente Hestvik bhes@online.no 93225413 Endre 

Laila Myren Andrewes, vara lailaandrewes@gmail.com 91777420 Troy Alexander 

8E Lene Elise Hulinder Johannesen lene.hulinder@gmail.com 98213009 Synnøve 

Marit Iversen Antonsen, vara mariiv2@online.no 40232126 Jonas 

9A Bente Løvseth Bente.lovseth@moller.no 95469683 Snorre 

Trude Wiggen Løvås, vara truwig@gmail.com 91873459 Sigrid 

9B Berit Fjellheim berit.fjellheim@getmail.no 48275670 Idun 

Lene Meistad, vara lene@meistad.no 90873039 Mie 

9C Torgeir Solem torgeir.solem@moller.no 92014845 Oliver 

Paal Evjen, vara paalevjen@me.com 95289227 Vegard 

9D Hildur Sugustad hildur74@online.no 98685565 Heidi 

Tonje Anita Knutsen, vara tonjeaknutsen@hotmail.com 92024127 Maylen 

10A 

 

Ruth Husmo Tuven ruthtuven@yahoo.no 91672750 Malin 

Kristin Grøttum Bugge, vara kristingroettum@yahoo.no 97992349 Vebjørn 

10B 

 

Christin Jonassen Stormyr cjstormy@yahoo.no 97683833 Isak  

Ketil Solberg ketil@solbergfoto.no 48480989 René 

Arnt Dagfinn Johnsen arnt.johnsen@visma.com 98286386 Ine 

10C 

 

Astrid Birkelund birkstokk@gmail.com 47322173 Stine 

Siri Stendahl, vara siri.stendahl@gmail.com 90984535 Nora Grace 

10D Eli Buhaug Fenstad elibuhaug@hotmail.com 97024452 Aurora 

Toril Bones, vara toril.bones@no.ibm.com 98232902 Vilde 

10E Rita Pedersen fampedersen2002@yahoo.no 99386662 Frida 

Randi Marie Eide, vara randi.eide@hotmail.com 92263518 Kjersti Marie 

 
 


