
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 30.11.21 
 

Sted og tid; Smestad ungdomsskole, tirsdag 30.11.31 kl 18.00 – 20.30.  

 

Til stede: 

8A v/ klassekontakt Inger Lise Haugen 

8B v/ klassekontakt Tina Mogensen 

8C v/ klassekontakt Mari Fremstad 

8E v/ klassekontakt Øyvind Beitdokken 

8D v/ klassekontakt Marit D. Dahlen 

9A v/ klassekontakt Gro Anita Sæbø 

9B v/ klassekontakt vara Lars Sigve Røhne 

9D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide 

9C v/ klassekontakt Øystein Skotte 

10A v/ vara Dag Hanoa 

10D v/ klassekontakt Harald Sverresson 

 

Rektor Lisbeth Solvang  

 

Forfall: 

10B og 10C har meldt forfall pga sykdom 

 

Møteleder:  Inger Lise Haugen 

Referent:  Ane Marte Kyrkjeeide 

 

 

Saksnr. Sak Oppfølging 

14/21-22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

 

 

15/21-22 Godkjenning av møtereferat 19.10.21 

Godkjent  

 

 

16/21-22 Informasjon fra rektor 

- Covid-19; det er per nå ikke kjent smitte på Smestad. 

Smittesporingsteamet har ikke kapasitet til å følge opp slik 

som i fjor, og foresatte må nå selv informere skolen om 

eventuell smitte.  

 

- Økonomi;  

Foreløpig ramme er gitt, endelige tall avventes til politisk 

behandling. Per nå ser det ut som at skolen må vurdere ulike 

løsninger for å få budsjettet til å gå opp. Rektor vil orientere 

om økonomisituasjonen på FAU møtene fremover.  

 

- Ungdata undersøkelsen:  

Ungdata undersøkelsen ble gjennomført i april 2021.  

 

Rektor 



Forslag og enighet om at SLT koordinator kommer på FAU 

møtet i januar og orienterer om ungdata undersøkelsen og 

arbeidet rundt denne.  

 

- Nasjonale prøver;  

Resultatene fra disse ligger nå tilgjengelige på internett. 

Samlet viser resultatene en positiv utvikling blant elevene. Det 

har vært fokus på lesing i alle klasser. Skolen vil også ha noe 

mer fokus på grunnleggende ferdigheter i matematikk. Det er 

samarbeid på tvers av trinnene, samt en lærerspesialist som ser 

på hvordan skolen kan jobbe videre med resultatene av 

nasjonale prøvene.  

 

- Dembra skole:  

Skolen jobber med språkbruk blant elevene og kap.9A; 

hvordan de føler at de har det på skolen.  

 

- Politiet deltar med informasjon om ulike temaer på de ulike 

trinnene. Ungdomsbasen deltar på foreldremøte på 9.trinn.  

 

- Inspeksjon og aktiviteter i friminuttene:  

Kuldegrense på -15, denne måles kl 10.30.  

10.trinn har ønsket å gå utenfor skolens område som ble 

drøftet på FAU ved sist møte. FAU ønsker at elevene skal gis 

tillit, samtidig som at elevene bør holdes på skolen i 

skoletiden. Et forslag er at de kan få gå utenfor skolens område 

ett friminutt en dag i uka, ikke flere ganger i uken. 

Prøveperiode i januar. 

 

- Kontaktlærer for elevrådet er fra nå Cato Visdal Mikalsen.  

 

- Avslutning før jul:  

Skolen ønsker innspill på hva som kan være et likeverdig 

tilbud til elevene som ikke skal delta på skolegudstjenesten. 

FAU tipser om tilbudet som gis på Hammartun og Nordre Ål 

skole, samt det som ble gitt på Ekrom, og som erfaringsvis har 

vært gode tilbud.  

 

17/21-22 Referat KFU, v/ representant FAU nestleder Harald 

Sverresson 

Ungdata og elevundersøkelsen har vært gjennomgått. 

Resultatene viser at skolene i Lillehammer er gode 

sammenlignet med nærområdene. Tallene for mobbing er alltid 

for høy så lenge den ikke er null.  

 

Det har vært foreslått å lage et systematisk arbeid relatert til 

samarbeidet mellom hjem-skole. Spørsmålet er om det bør 

lages en standard som er lik for alle skolene i Lillehammer 

kommune. Hammartun har laget et forslag til en standard for 

samarbeidet hjem-skole.  

KFU 

representant 



- Forslag og enighet om at KFU representant sender ut 

forslaget som Hammartun har laget til FAU Smestad til 

gjennomlesning. Saken drøftes videre på neste FAU 

møte.  

 

18/21-22 Valg av representanter til Trafikksikkerhetsutvalget 

Utvalget består foreløpig av; Tina Mogensen, FAU leder eller 

FAU nestleder. Det skal velges en til.  

- Valg: FAU leder og Øystein Skotte velges enstemmig. 

Begge var deltakere i fjor.  

 

Der er et eget trafikkutvalg i kommunen. 

Trafikksikkerhetsutvalget ved Smestad har sendt inn innspill 

til trafikkutvalget i kommunen, men ikke hørt om dette er 

behandlet.  

- Forslag: KFU representant tar opp dette i KFU for å 

høre om skolekontorets representant i 

trafikksikkerhetsutvalget kan svare på om Smestad sine 

innspill er behandlet.  

 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFO 

representant 

19/21-22 Status foreldredrevet tur i 10.klasse, vedtekter 

Gruppen har sett på gjeldende retningslinjer. Disse har ikke 

vært kjent for FAU tidligere.  

 

Gruppa jobber videre med å evaluere retningslinjene og tar 

med innspillene fra FAU møtet videre i arbeidet.  

 

Retningslinjene til foreldredrevet tur tas inn på FAU sitt 

årshjul og er egen sak på første FAU møte etter skolestart 

høsten og før foreldremøtene.  

 

 

20/21-22 

 

Skolens utviklingsarbeid angående vurdering i fag 

- Informasjon fra rektor:  

Det har vært gjennomført møte med foreldre på 10.trinn hvor 

rektor og skolesjef deltok. Under møtet kom det opp ulike 

spørsmål som er drøftet internt på skolen. Foreldrene har fått 

svar på spørsmålene i Visma melding. Konklusjonen er at de 

lærerne på 10.trinn som har gitt karakterer langs med kan gjøre 

det også i år. Vurdering vil fortsatt gis.  

 

FAU v/ leder og nestleder har deltatt i prosessen og i 

samarbeidet mellom skoleledelsen og foreldregruppa. FAU 

vurderer det som viktig at skolen jobber godt med 

utviklingsarbeidet og vurdering i fag fremover, slik at 

foreldrene og elevene på neste års 10.trinn ikke opplever 

samme usikkerhet rundt karakterene som skal gis.  

 

FAU ønsker å etterspørre hvordan skolen sikrer at elevene 

forstår tilbakemeldingene som peker fremover, altså 

Rektor  



fremovermeldingene og hvordan elevene ligger an. Det bør 

gjennomføres en elevsamtale om høsten hvor elevene får en 

vurdering i tillegg til informasjon om hvordan de skal nå 

målene sine. Det bør også jobbes med læringsstrategier.  

 

21/21-22 

 

 

Tine automaten 

Elevene har gitt uttrykk for at prisene på Tine automaten er 

høye. Inntektene fra Tine automaten går tilbake til elevene. 

Elevrådet er med og utarbeider hva pengene skal gå til.  

- FAU vurderer at automaten er et godt tiltak som 

alternativ til ingen tilbud.  

 

 

22/21-22 Bruk av lærebøker  

Tas opp som sak ved neste møte. 

 

 

 

 Eventuelt 

Spørsmål om rektor skal delta på hele eller deler av møtet.  

- Dette spørsmålet bør drøftes nærmere fremover 

 

FAU leder  

 


