
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 19.10.21 
 

 

Sted og tid; Smestad ungdomsskole, tirsdag 19.10.21 kl 18.30 – 21.30 

 

Til stede: 

8A v/ klassekontakt Inger Lise Haugen 

8B v/ klassekontakt Tina Mogensen 

8C v/ vara Irena Ascetovic 

8D v/ klassekontakt Marit D. Dahlen 

8E v/ klassekontakt Øyvind Beitdokken 

9A v/ vara Guro Strand 

9B v/ klassekontakt Eva Veslemøy Tyldum 

9C v/ klassekontakt Øystein Skotte  

9D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide 

10A v/ klassekontakt Terje Storbakken 

10B v/ klassekontakt Iren Grønås  

10C v/ klassekontakt Eilen Strand Rønning 

10D v/ klassekontakt Harald Sverresson 

 

Fra klokken 19.15 deltok også rektor og Høgskolen i Innlandet (HINN) v/ Berit Dahl og Kjell 

Evensen.  

 

Møteleder:  Nestleder Harald Sverresson 

Referent:  Ane Marte Kyrkjeeide 

 

 

Saksnr. Sak Oppfølging 

5/21-22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

 

6/21-22 Godkjenning av møtereferat 31.08.21 

Godkjent 

 

 

7/21-22 Valg av FAU-leder 

Inger Lise Haugen enstemmig valgt.  

 

 

8/21-22 Gjennomgang av vedtekter for FAU 

Vedtektene blir sendt ut på mail til FAU medlemmene, og det 

forventes at alle medlemmene leser dem. I tillegg ligger 

vedtektene på Teams. Referent legger alle årets FAU 

medlemmer inn på Teams.  

 

Referent 

9/21-22 Saker fra KFU 

Det har ikke vært møte i KFU ennå dette skoleåret.  

 

Det besluttes at nestleder er fast representant i KFU og leder er 

vara.  

 

Nestleder 



10/21-22 10.klasseball, samarbeid mellom skole og FAU. Oppgaver til 

foreldrene på 10.trinn 

Det er 8 foreldre fra hver klasse som skal bistå som vakter, 

fordelt på 4 om gangen. I tillegg ordner foreldre kaker.  

Det er skolen som setter i gang arbeidet med planlegging og 

gjennomføring. Kontaktlærer holder kontakten med 

foreldrekontaktene på 10.trinn.  

 

Harald som 

representant 

for 

10.klasse 

foreldrene 

11/21-22 

 

Foreldredrevet tur i 10.klasse, vedtekter 

Det foreligger vedtekter for foreldredrevet tur på 10.trinn. Det 

besluttes at eksisterende vedtekter skal sees gjennom og at et 

arbeidsutvalg kommer med forslag til eventuelle endringer.  

 

Arbeidsutvalget består av;  

8.trinn v/ Tina og Øyvind, 9.trinn v/ Ane Marte og 10.trinn v/ 

Iren. Gjeldende vedtekter som er utarbeidet av tidligere FAU 

sendes FAU leder og Ane Marte.  

 

Rektor/ 

Ane Marte  

12/21-22 

 

 

Skolens utviklingsarbeid v/ rektor og representanter fra 

HINN 

Det vises til foreldremøtene som har vært gjennomført høst -21 

hvor rektor og representanter ved HINN orienterte om skolens 

utviklingsarbeid, både generelt og spesielt med tanke på 

vurdering i fag. I etterkant av orienteringen var det anledning 

for foreldrene å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger i de 

enkeltvise klassene. Spørsmålene og tilbakemeldingene fra 

foresatte har rektor og representantene ved HINN fått i etterkant 

av møtene.  

 

De fleste foresatte og klassene hadde få eller ingen spørsmål til 

utviklingsarbeidet og endring av praksis vedrørende 

karaktervurdering. I noen klasser på 10.trinn var det stilt 

spørsmål og formidlet opplevelse av mangelfull informasjon og 

kritiske synspunkt vedrørende endringen. 

 

Oppsummert:  

Skolen ved rektor gir en samlet informasjon til alle foreldrene 

om utviklingsarbeidet på skolen. Det vil også være viktig at 

skolen kommuniserer med foresatte som er kritiske, og inviterer 

til dialog.  

 

FAU ser det som viktig at lærerne jobber aktivt med 

utarbeidelsene av framovermeldingene, samt å være i dialog 

med elevene om hvilke mål elevene har, og hvordan de kan nå 

disse målene. Elevene må vite hva som forventes av dem, og 

hva de kan gjøre for å nå målene. Det vil også være viktig at 

foresatte snakker med elevene om framovermeldingene de har 

fått.  

 

 

Rektor  



13/21-22 Saker fra rektor og elevrådet 

- Friminuttet  

Før Covid -19 hadde 10.trinn anledning til å gå på Kiwi. Dette 

ble tatt bort under Covid -19. 10.trinn ønsker nå at de skal få lov 

til å gå på Kiwi igjen. Skolen har tidligere fått tilbakemeldinger 

fra Kiwi om stjeling, og at noen kunder føler seg utrygge med 

mange ungdommer til stede. Skolen erfarer uheldige 

konsekvenser som kjøpepress og usunt kosthold. Skolen 

opplever også at de har mer oversikt over elevene når de er på 

skolen i skoletiden, og skolen ønsker at elevene ikke skal få 

anledning til å gå utenfor skolens område. Det er også uheldig 

hvis elevene går ned mot videregående området.  

 

Konklusjon:  

- FAU støtter skolen i at alle elevene må være på skolens 

område hele skoledagen.  

- Skolen og elevene jobber videre med tilbud og innhold i 

skolens område. Elevene må fortsatt være ute i 

friminuttene, men det vil bli vurdert om de kan være noe 

inne når det blir svært kaldt.  

 

- TINE-automaten 

Elevene synes TINE-automaten er dyr. Til orientering går 

overskuddet tilbake til elevutstyr, som aktivitetsutstyr som blant 

annet brukes i friminutt, og som ønskes av elevene.  

- Dette temaet følges opp ved neste møte.  

 

Rektor  

 Eventuelt 

- Bruk av ulike digitale plattformer i FAU: 

Innkallinger vil komme på mail. Teams vil bli brukt til 

oppbevaring av dokumenter som hører til FAU, og som er 

uavhengig av medlemmer.  

 

- Bruk av lærebøker:  

Det er ønske om fysiske lærebøker, når kommer disse? Det vil 

komme noen lærebøker i januar ved nytt budsjettår.  

- Denne saken følges opp ved neste FAU møte.  

 

- Bruk av sykkelhjelm: 

Skolen ønsker at elevene skal bruke sykkelhjelm og oppfordrer 

foresatte til å følge opp dette temaet i praksis.  

 

- Møteplan for FAU: 

Alle møter gjennomføres på Smestad ungdomsskole  

kl 18.00 – 20.00.  

Tirsdag 30.november  

Tirsdag 11.januar  

Tirsdag 22.februar  

Tirsdag 5.april 

Tirsdag 24.mai 

 

 



 


