
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 09.03.21 
 

Sted og tid; møte via Teams/videomøte, tirsdag 09.03.21 kl 18.00 – 20.00 

  

Til stede: 

8A v/ klassekontakt Martina Andersson 

8B v/ klassekontakt Asgeir Bjørklund 

8C v/ klassekontakt Øystein Skotte 

8D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide 

9B v/ klassekontakt Iren Aalberg Grønås 

9C v/ klassekontakt Ellen Ressem Christiansen 

9D v/ klassekontakt Harald Sverresson 

10A v/ klassekontakt Berit Strand 

10B v/ klassekontakt Gro-Anita Sæbø 

10C v/ klassekontakt Einar Hoff 

10D v/ klassekontakt Inger Lise Haugen 

rektor Lisbeth Solvang 

 

Forfall: 

9A 

 

Møteleder:  Inger Lise Haugen 

Referent:  Ane Marte Kyrkjeeide 

 

Saksnr. Sak Oppfølging 

21/20-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

 

 

22/20-21 Godkjenning av møtereferat 26.01.21 

Godkjent  

 

 

23/20-21 Informasjon fra rektor 

 

Info på eget ark, se vedlegg under 

 

Skolevei;  

Det er viktig at elevene bruker undergangene 

ved Gudbrandsdalsvegen og Sigrid Undsets 

veg, selv om det er islagt eller mye vann der. 

Det er svært uheldig at elevene krysser vegen 

på feil måte. Videre oppfordres det til at 

foreldre ikke slipper av elevene ved 

barnehagen. Parkeringsområdet ved 

barnehagen er forbeholdt barnehageforeldrene. 

 

Det blir satt ned en gruppe som kan se på 

trafikksikkerheten ved Smestad ungdomsskole. 

I tillegg til rektor deltar FAU leder Inger Lise 

Haugen, Øystein Skotte og Asgeir Bjørklund.  

  

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU leder 



24/20-21 Nærkontakt i gymtimene 

Se generell informasjon fra rektor på sak 

23/20-21.  

 

Rektor 

25/20-21 Referat KFU-møte 22.02.21 

- Møtereferat fra siste KFU-møte er ikke 

mottatt ennå. Det sendes ut til FAU 

representanter så snart det foreligger. KFU-

representant for Smestad ungdomsskole (Inger 

Lise) ga en kort oppsummering fra møtet. - 

Gro-Anita Sæbø deltar fra FAU ved Smestad 

ungdomsskole i et samarbeid mellom 

ungdomsskoleforeldre, SLT-koordinator, politi 

og idrettslag. Det er ikke avholdt noe møte 

ennå.  

- Elevundersøkelsen ble gjennomgått. Skolene 

oppfordres til å sammenligne resultatet for 

skolen med egne tall fra tidligere år, i stedet for 

å sammenligne tall med andre skoler. Dette 

fordi det er ulikt elevtall på skolene og 

resultatene slår ulikt ut.    

- Ipad og bruk av lærebøker ble drøftet.  

 

KFU representant  

 Eventuelt 

- Bytte av kontaktlærer  

En klasse på 8.trinn mistet kontaktlærer på kort 

varsel uka før vinterferien. Foreldrekontakt 

formidler at dette er uheldig for elevene, 

spesielt med tanke på at det var kort varsel. 

Rektor viser til at skolen har hatt fokus på at 

det ikke skal gå utover elevene. Klassen har 

fått ny kontaktlærer, Mari Skullerud. Hun har 

fått informasjon om de ulike behovene i 

klassen og skal være kontaktlærer ut skoleåret.  

 

- Leirskole  

Rektor vil fortløpende holde elever og foresatte 

informert via ukebrev. Leirskoletilbudet vil 

være på Camp Sjusjøen. Det er samarbeidende 

kohorter som reiser på tur.  

 

- Foreldremøter 

Foreldremøtene skal holdes etter påske og vil 

gjennomføres digitalt. Eventuelle nye FAU 

medlemmer skal da velges. Nye FAU 

medlemmer og varamedlemmer oppfordres 

sterkt til å møte på årsmøtet.  

 

 

 



- Trinnvise facebookgrupper 

Det er spørsmål fra en forelder på 8.trinn om 

det bør opprettes en felles facebookgruppe for 

hele trinnet, i stedet for grupper for hver enkelt 

klasse.  

Konklusjon; det opprettes ikke en felles gruppe 

for hele trinnet. De aller fleste klassene har 

egne facebookgrupper, i tillegg er det en felles 

facebookgruppe for hele Smestad 

ungdomsskole.   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON FRA REKTOR – FAU-møte tirsdag 9.mars  

o Økonomi  
▪ Driftsutgifter  

• investering i nye komfyrer på skolekjøkkenet  

• i løpet av våren lage en prosessplan for investering i læremidler over flere år – 

fagfornyelsen  

 

▪ Lønnsutgifter til vikarer  

• Sykemeldte  

• Kohort-tiltak i valgfag  

 

▪ Egne midler til Sundgaarden: kr 180 000,-  

• Drift  

• Sommervikarer  

• Har dialog med Sundgaardens venner og skolesjef i fht hvordan vi kan bruke 

ressursen i fht en person som får mer ansvar i sesong  

 

o Status koronatiltak  
• Følger smittevernveilederen og trafikklysmodellen: GULT  

• Kohortinndeling og samarbeidende kohorter  

• Klarer å ha god undervisning  

• Friminutt på store områder  

• Vanskeligst: til enhver tid holde avstand  

 

o Arbeidet skolen gjør i fbm nasjonale prøver lesing  
• Lesing trekkes fram som kommunens satsningsområde, har vært fokus noen år.  

• Nasjonale prøver kan si oss noe om hva elevene kan pr nå. Resultatene og prøvene 

skal også være et verktøy for at lærerne skal kunne legge bedre til rette sin 

undervisning, slik at elevene får mestringsopplevelser.  



• Lærerspesialisten bidrar på trinnene  

• Før jul:  

o Tok med tekstene tilbake til klassene i fagene tekstene var relatert til, og 

jobbet systematisk med dem der  

• Skole-hjem-samtalene i vinter:  

• Status innenfor fag – også i fht lesing, regning og engelsk for 8.trinn  

• Nå:  

o Fokus på ulike lesestrategier, spesielt på 8.trinn, som tas med videre inn når 

elevene kommer på 9.trinn. Jobber systematisk med engelskundervisningen 

ut fra kjennskapen de har om elevene, og det elevene skal lære. Regning er 

i alle fag, områdene som ble testet i den nasjonale prøven jobbes med 

gjennom alle tre årene, repetisjon. Matematikkfaget repeterer det 

matematiske.  

• Videre:  

Bruker dette skoleåret til å sette det vi har gjort før og det vi ønsker å videreutvikle i 

fht lesing i system. Vi ønsker også å gjøre noe tilsvarende med engelsk.  

 

o Resultater fra elevundersøkelsen og skolens videre arbeid  
• Viser offentlige resultater 10.trinn, udir.no  

• Skoleeiers rolle - rektormøter  

• Har sett på resultatene for skolen i ledergruppa, og har snakket om tendensen på 

trinnivå  

• Faktorer som vi ønsker å jobbe ekstra med i år og neste år:  

▪ Trygt og godt skolemiljø  

▪ Elevmedvirkning  

• Læringsmiljøet 9.trinn – tatt tak i sammen med skolekontoret og veiledningsteamet, 

slik at det ikke skulle utvikle seg til noe mer  

• Jobbe systematisk over tid  

▪ Fellesmøte før påske – ekstra fokus på undersøkelsen  

• UngData-undersøkelsen før påske vil også gi kommunen noen indikatorer på hvordan 

det er å være ung i Lillehammer.  

 

o Skolevei - utfordringer  
Gående:  

• undergangen Sigrid Undsets vei  

Busselever: 

• Stengt ved Byggmakker på grunn av veiarbeid – bruk av undergangen!  

• Smestadveien ved Smestad og Lhmr.vdg.avd.nord.  

• Anleggstrafikk  

Foreldre:  

• Hente og bringe barn.  

Det er mye trafikk i området her rundt kl 0900 og kl  

 


