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Referat FAU-møte 09.03.20 

 
 

FAU-rep. 2019-20 FAU Vara 

8A Mona Hagen  (NK) (vara DS) Karianne W. Gammelsrud   

8B Finn Roar Halvorsrud (Yrkesmessa)   

8C forfall Inga Ormstad Berge de Galvez 

(driftstyret)  

 Shala 

8D forfall Ida Tolgensbakk ( ds eller smu)   

8E Helen Said Mohammed    

9A Ove Møllerhagen (driftstyret) Else Marie Brodshaug  

9B Heidi Håland Robertson  Trine Høie  

9C Anita Sofie Fenne (yrkesmessa) Aaste Kveseth (yrkesmessa)  

9D Magny Solhjell Frøystein Astrid Wergeland (vara DS) og Natteravn 

9E Elizabeth Engen Jorunn Blindheim 

10A Ove Hildrum (skoleball) Tove Godø  

10B Tove Lill Stendal  Berit Bottolfsen Nordahl  

10C Kristin V. Evensen  Trude Johnsen  

10D Stine Gabrielsen ( jaminas partner) Linda Marie Nordsveen  

10E Aseel Sabah Kadim Hossein Javid Samadi  

  

Meldt forfall: Inga Ormstad Berge de Galvez 

  

 1. Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

  

2. Informasjon fra skolens ledelse: 

Korona beredskapsnivå 2, skoleeier vurderer løpende, viktig med håndvask og sprit står 

ute i klasserommene. 

Om eksamensperioden blir påvirket er det gjort tiltak for å kunne sette sluttvurdering 

for elevene.  
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[Brevtittel] 

[Brødtekst] 
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Foreldreundersøkelsen, i fjor 36,9 klarer vi bedre i år  

  

3. Evaluering av yrkesmessa og foreldremøter, bruk av Ipad/OneNote: 

 

Yrkesmessa: 

Tilbakemelding fra elevene om yrkesmessa, elevene opplever å lære noe nytt og at 

dette er nyttig. 

Statsviter var interessant, noen etterlyser flere håndverksfag. Lettere språk, 

militærfolka burde snakke mer om hvordan jenter har det i forsvaret. Bedre merking av 

klasserommene og bedre tilrettelegging for 'mingling' etter presentasjonsrunden. Bra 

med yrkesutøvere og ikke bare de som utdanner. 

  

Foreldremøter:  

Gode tilbakemeldinger fra foreldremøtene, 8 trinn spredde dette utover to dager. 

Elevpresentasjonene var veldig vellykket, elevene var glade for godt oppmøte. Skolen 

har fått mange fine innspill av foresatte etter disse foreldremøtene, og de tar skolen 

med seg. Overveldende positivt og noen tips til bedre gjennomføring.  

  

Bruk av Ipad: 

Elevpresentasjon om bruk av iPad og OneNote. Elevene utfordret på om de skulle gi råd 

til en nystartet skole, hva ville de råde skolens ledelse. Ipad var foretrukket. En veldig 

god presentasjon der alle elever på skolen skulle svare.  

Se vedlegg.  

  

4. Arbeid i gruppene 

  

5. Eventuelt. 

  

Innspill til FAU møte angående arbeidsvaner 

Viser til foreldremøte på 10. trinn og diskusjon der. Lærerne tok opp der at elevene har 

problemer med å holde frister på innleveringer og å forholde seg til arbeidsmengden 

som er på 10. trinn. Flere av elevene ber om utsettelse på innleveringer. 

Vi erfarer at det er relativt sett mindre å gjøre på 8. og 9. trinn og kanskje for lite fokus 

på studieteknikk og gode arbeidsvaner. Skolen infomrerer om at det snakkes mye og og 

jobbes mye med akkurat det som er tatt opp her gjennom alle tre år. Skolen skal 

allikveld løfte dette opp igjen. Vi opplever også at frister for innleveringer 

tilsynelatende kan overskrides. For eksempel skjer det i flere fag at tilbakemeldinger 

ikke kommer fordi ikke alle har levert det de skal. 

Skolen har hatt et stort fokus på nærvær og oppfølging med hjemmet i forhold til dette. 

Dette har gitt gode resultater og vi mener skolen kan bruke noe av samme oppfølging 

også i forhold til planlegging av skolearbeid. Siden det ser ut til å være et problem med 

overholdelse av frister og planlegging av arbeidet, kan skolen vurdere å ha et større 

fokus på studieteknikk, arbeidsvaner og overholdelse av frister allerede fra første 
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termin på 8. trinn. Elever som har levert må få tilbakemelding uavhengig av om flere ikke 

har levert, dvs være svært nøye med overholdelse av frister. 

At elevene skal få tilbakemelding innenfor rimelig tid. Slik det er nå kan det ta veldig 

lang tid og varierer veldig fra lærer til lærer.  

Etterstrebe at det er likt på trinnet i forhold til antall vurderingssituasjoner og 

innleveringer. 

Felles ukebrev på trinnet (årets 10.trinn som eksempel) og at det sendes ut før uken 

starter. 10.trinn er veldig fornøyde! 

  

Møtet gjøres oppmerksom på saken, vi setter denne saken opp som egen sak på neste 

møte slik at skolens ledelse får tid til å forberede saken. 

  

Dato neste møte 21.04 17:30-19:00 
 

 


