
FAU møte 6. april 2022 kl 18:30-20:00 

Sted: Personalrommet SUS 

Til stede: Erlend Moen, Silje Lilleberg (9E), Torgeir Hallem (8D), Åse Selli (10D), Erling Tronvik (8C), 

Kristin M. Andersen (8B), Arild Frostad (9E), Ingvild Meistad (8D), Marit I. Antonsen (8E), Olav 

Pederstad (9B), Astrid Birkelund (9C), Kristin Tjelle (9D) og Ann-Kristin Øiaas (8A) 

- Klassekonto; innspill fra 8D om FAU kan organisere klassekontorer for mindre 

innkjøp/utflukter i skolen 

→ Dette er løst av andre ved at klassekontakter oppretter kontoer, og det anbefales 

å ta med vara som disponent av kontoen.  

- Referat fra SMU, SU og KFU 

→ SMU; jobbe videre med kantine drift annet. Dette er etterspurt og ønsket av 

elevene.  

➔ KFU: Diskusjon rund 17-mai feiring: gode innspill til å ta med videre til KFU, på å 

involvere ungdomsskole elever i prosessen og i selve dagen. I dag er det 

ingenting spesielt som skjer for ungdomsskoleelevene. Forslag om rullering i de 

ulike bygdene? 

- Diskusjon rundt tema digitale lekser: link: https://www.nordnorskdebatt.no/klasseskillet-i-

klasserommet-da-ola-glapp-taket-var-foreldrene-sjanselose/o/5-124-

165910?fbclid=IwAR1ZabG4vRwBGrh_IvDx5dMZ_YKRjeFVR6NJId1uz9TEtZjmTui0ZOkyFVw 

➔ Vanskeligere for foreldre å følge opp lekser digitalt, og fange opp om eleven 

trenger hjelp eller henger med. Krever mer «motivasjon» fra eleven.  

➔ Rektor/skolen diskuterer også digitalt bruk i skolen; SUS er pilotskole i DIGSKOLE. 

Viktig å se på mulighetene til å knytte foreldre til det digitale arbeidet.  

➔ Teams er ikke i utgangspunktet utviklet for skole; men det sees på muligheter til 

å også få tilgang for foreldre. Viktig å legge til rette for god kommunikasjon 

mellom skole og foreldre, slik at foreldre lettere kan hjelpe sitt barn. 

➔ Leksebevist; foreldre som er engasjert i elevenes skolegang er en positiv faktor.  

➔ Differensiering på nivå i enkelte fag på lekser.  

➔ Form, lærelyst, skape engasjement 

➔ Workshop med foreldre? FAU stiller seg positiv til å bidra.  

- Beredskapsplan, mtp JOD tablett 

→ Sendt ut skriv til foreldre. 

- Hvordan kan foreldre-skole samarbeidet styrkes mtp sosiale medier og Gaming 

➔ Barnevakten.no anbefales som referanse sted både på spill og apper 

➔ Viktig å ta opp dette som tema også i klassene 

➔ Viktig å være nysgjerrig og snakke med ungdommen.  

➔ Tips: Social Dilemma (Netflix) som en dokumentar å se med litt større 

ungdommer.  

- Rektors 30 minutter; se vedlegg 

Neste FAU-møte 8. Juni k. 18:30 på personalrommet SUS.  

Evt saker meldes til FAU styret i forkant av møtet, Silje Lilleberg, Torgeir Hallem eller Ann-Kristin 

Øiaas 
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