
Referat fra FAU møte Smestad ungdomsskole, 05.04.22 
 

Sted og tid; Smestad ungdomsskole, tirsdag 05.04.22 kl 18.00 – 20.00 

 

Til stede: 

8B v/ klassekontakt Tina Mogensen 

8E v/ klassekontakt Øyvind Beitdokken 

9A v/ klassekontakt Gro Anita Sæbø 

9B v/ klassekontakt Eva Veslemøy Tyldum 

9D v/ klassekontakt Ane Marte Kyrkjeeide 

10A v/ klassekontakt Terje Storbakken 

10B v/ klassekontakt Iren Grønås 

10C v/ vara Ellen Ressem Christiansen 

10D v/ klassekontakt Harald Sverresson 

 

Forfall: 

8A, 8C, 8D og 9C  

 

Møteleder:  Nestleder Harald Sverresson, da FAU leder hadde meldt forfall.  

Referent:  Ane Marte Kyrkjeeide 

 

Saksnr. Sak Oppfølging 

38/21-

22 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Da møteleder må gå halvvegs i møtet, endres rekkefølgen på 

sakslisten. Sakene 43-46/21-22 tas først, og sakene 40-42 tas 

på slutten av møtet med rektor.  

 

 

 

39/21-

22 

Godkjenning av møtereferat 22.02.22 

Godkjent  

 

 

40/21-

22 

Info fra Rektor 

Økonomi 

Det er innkjøpt læreverk i matte, spansk og tysk.  

Det jobbes med ansettelser for neste skoleår.  

 

Status i utviklingsarbeidet 

Jf. epost fra FAU til rektor i etterkant av forrige FAU møte: 
Foreldre erfarer at lærerne fortsatt er svært ulike i om de gir 

tilbakemelding og hvordan de gir tilbakemelding. Noen 

tilbakemeldinger er generelle og vanskelige for elevene å forstå hva 

de faktisk skal jobbe med videre, og ikke minst hvordan. 

 

FAU ønsker mer konkrete og forståelige tilbakemeldinger slik at det 

skal bli enklere både for elevene og foreldre å forstå 

tilbakemeldingen, og hva man skal gjøre videre. FAU ønsker mer 

informasjon om arbeidet med maler for periodeplaner som skal 

brukes som verktøy i alle fag for kommunikasjon med elever og 

foresatte, som du nevnte på møtet, og når dette verktøyet planlegges 

å tas i bruk. 
 

Rektor  



- Denne eposten mottok rektor i forkant av foreldremøtene 

som er gjennomført, og var tema på disse møtene. Skolen 

jobber kontinuerlig med tilbakemeldingene. 

Utviklingsarbeidet jobbes med slik at det er i utvikling og 

stadig blir bedre. Det er viktig med tilbakemeldinger fra 

elever og foreldre.  

- Skolen jobber med dynamiske verktøy hvor de i større grad 

skal nå både elever og foreldre. Verktøyene skal evalueres 

før sommerferien, og inn mot neste skoleår.  

- Skolen opplever at foreldrene tar kontakt direkte med 

kontaktlærer når det er spørsmål eller ulike 

problemstillinger. Dette er positivt og ønskelig at dialogen 

fortsetter.  

 

Showbie 

Jf. epost fra FAU til rektor i etterkant av forrige FAU møte: 
FAU ønsker at skolen kan jobbe med en mer oversiktlig, enhetlig 

bruk av Showbie for Smestad ungdomsskole. FAU ønsker også at det 

sees på en mulighet for å kunne sile ut slik at man kun får lekser i de 

fagene man har, og at det ikke sendes ut til alle døgnets tider. Flere 

elever blir stresset av at det «ramler inn» lekser i helgene osv.  

 

Her er noen av tilbakemeldingene som kom opp på forrige FAU-

møte: 

Foreldre erfarer at Showbie er uoversiktlig og at det er uheldig at 

den er på engelsk. Det er også uheldig at lærerne ikke kan sile ut 

hvem som får lekse i hvert enkelt fag, men at alle i klassen får opp 

leksa selv om eleven ikke har det faget. Foreldre forstår at lærerne 

har behov for å jobbe i helgene. Det ønskes imidlertid ikke at lekser 

etc legges ut i helgene. 

 

- Showbie har vært tema på foreldremøtene. Skolen minner 

om at varselet for Showbie på Ipaden kan slås av i helgene. 

Ipaden er et skoleverktøy, skal ikke brukes til andre 

aktiviteter og kan ligge avslått i sekken i helgene. Det 

utarbeides kommunale retningslinjer for hvordan bruke 

Showbie, og kursing av lærerne vil holdes ved oppstart av 

nytt skoleår.  

 

41/21-

22 
Status Trafikksikkerhetsutvalg  
Trafikksikkerhetsutvalg: Tina Mogensen, Øystein Skotte, Inger 
Lise Haugen og Lisbeth Solvang. 
TO leder fra veg og trafikk kan komme på befaring. Rektor 
finner tidspunkt som passer for utvalget og TO leder.  
 

Rektor  

42/21-

22 
Ungdommene trenger nye bedre stoler 
Tilbakemelding fra foreldre i 9A om at elevene har behov for 
bedre stoler. 

- Rektor tar med ønsket inn i budsjettet 2023.  

- Det er også ønskelig at lærerne og elevene forsøker å 

tilpasse det utstyret som er i dag.  

Rektor  



 

43/21-

22 
Referat KFU 
KFU-representant: Harald Sverresson 
Vara: Inger Lise Haugen 
- Litteraturfestivalen, Litteraturhuset (biblioteket) og 

Pegagus er viktige innslag også for elevene i Lillehammer. 
Elevene vil få oppgaver og invitasjoner ifm disse 
arrangementene.   

- KFU representantene har uttalt seg ifm skolebruksplanen.  
- Alle FAU i kommunen har jobbet med innspill til felles 

manualer for samarbeid mellom hjemmet og skolen, jf sak 
45/21-22. 
 

Harald  

44/21-

22 

 

Innspill til skolebruksplan 
Drøfting rundt innspill og meninger er lagt inn i felles 

dokument og vil bli overlevert skolekontoret. 

  

Nestleder 

45/21-

22 

 

 

Innspill til forslag for felles manual for samarbeid mellom 

hjemmet og skolen 

Arbeidsutvalg: Harald Sverresson, Eva Veslemøy Tyldum, 

Marit D. Dahlen og Eilen Strand Rønning. 

- De som har kommentarer til felles manual sender disse til 

arbeidsutvalget.  

 

Nestleder 

46/21-

22 
Planlegging av årsmøte 
Sted: Smestad ungdomsskole  
Dato: ? 
 
Forslag til sak: Endring av vedtektene slik at man har FAU-
møte en gang i måneden. Et annet forslag er at møtet heller 
utvides til 2,5 eller 3 timer, men fortsatt 6.hver uke.  
 
Årets foreldremøte for neste års 8.trinn blir sannsynligvis siste 
uka i juni. Hvis årsmøtet skal gjennomføres etter det, kan det 
bli sent i skoleåret og kollidere med ulike 
avslutningsarrangement. Da det er en målsettingen at FAU 
representantene for neste års FAU deltar på årsmøtet mtp 
valg, foreslås det å endre vedtektene til at årsmøtet 
gjennomføres i august.  
 

Leder/nestleder 

 Eventuelt 
- Oversikt over neste FAU’s representanter 

Hvem er med videre? Tina i 8B er med også neste år. 
Utover dette er dagens møterepresentanter ikke med.  

- Det minnes om viktigheten av at foreldrekontaktene 
møter på FAU møtene, og hvis de ikke kan møte orientere 
vara i god tid slik at denne møter. Hvis ingen av disse kan 
møte, meldes forfall til leder.  

 

 



- Skolen har snakket med elevene om flyktningene som vil 
komme som følge av krigen i Ukrania.  

 


